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“Sen çok istesen de insanların
çoğunluğu inanan değildir.”
(Yusuf 12/103)

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

Göklerde ve yerde ayetlerden nicesinin yanından geçerler
ama onlar, onun (ayetlerin) içeriğine sırtını dönenlerdir.
Onların çoğu Allah’a güvenmiyor ve onlar ortaklık
taslayanlardan başkası değildir.

(Yusuf 12/105-106)
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KAÇ YIL GEÇTİ
Yusuf 12/58

ون
َ وس َف َف َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه ُم ْن ِك ُر
ُ َُو َج َاء إ ِْخ َو ُة ي
(Derken) Yûsuf’un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. Yûsuf onları tanıdı,
onlar ise Yûsuf’u tanımıyorlardı (DİB meali)

Bu ayet ile kıssanın son bölümü başlamaktadır. Bu bölümde bir yandan kıssanın en başındaki olayların arka planında yatan sebepler gün yüzüne çıkarken, diğer
yandan insanlığı etkiyen kıtlığın ne boyutlarda olduğu ve bir Allah resulü olarak
Yusuf’un o günkü şartlarda global diyebileceğimiz bir krizi nasıl yönettiği ortaya
serilecektir. Bölüm, Yusuf’un kardeşleri ile yıllar sonra karşılaşması ile başlamaktadır. Yusuf ile kardeşleri birbirlerini en son onu bir köle kervanına sattıklarında
görmüşlerdir. İşte bu ayet o olaydan sonraki ilk karşılaşmayı anlatarak başlamaktadır. İlk karşılaşmada aradan yıllar geçmiş olsa bile Yusuf onları tanımış ama onlar Yusuf’u tanımamışlardır. Peki aradan ne kadar zaman geçtiğini ayetler üzerinden tespit etmenin imkanı var mıdır?
Tam olmasa bile kıssanın içinde aradan geçen zamanı hesaplamamızı sağlayacak bir hayli ipucu bulunmaktadır. Mesela, 19.ayette Yusuf için “ ُغ َل ٌمgulam” kelimesi kullanılmıştır. Kur’an’da 13 defa geçen bu kelime “ergenlik yaşına henüz
yeni girmiş, bıyıkları yeni terlemiş genç” anlamına gelmektedir. Bu yaş erkek çocuklarında genelde 13-14 civarında olmaktadır.
22. ayette ise ona ilim ve hikmet verildiğinde onun yaşını belirten َُولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّده
“eşüd çağına ulaştığında” ifadeleri kullanılmıştır. 22. ayeti incelerken bu kelimenin de üzerinde durmuştuk. Eşüd çağı, genelde kişinin lehinde ve aleyhinde olan
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şeyleri bildiği, yaptığı her şeyden bizzat kendisinin sorumlu olduğu, iradesinde
olan mal, mülk, ilim, hikmet gibi şeylerin sorumluluğunu tek başına ve himâyeye
ihtiyaç duymadan üstlendiği bir yaştır.
O yaşlarda Yusuf’a ilim ve hüküm verildiğini, hadiselerin tevilinin öğretilmeye başlanmasının üzerinden bir hayli zaman geçtiğini ve kraliyet sarayında danışman olarak çalıştığını göz önüne aldığımızda onun 20 yaşın üstünde bir yaşta
olduğu kendiliğinden anlaşılmış olmaktadır.
30. ayette ise Yusuf’a  فَتَاهَاfetaha denmiştir.  فَتَاهَاFetaha kelimesi üzerinde de
bu ayeti incelerken durmuştuk. Bu kelime fikrine danışılan, görüşlerine başvurulan genç demektir. Meselelerle ilgili görüşüne başvurulan birinin artık kişiliğinin
oturmuş olması bir yana, etrafında yaşanan olayları doğru değerlendirdiği ve bu
olaylara karşı takınılacak tavrı diğer insanlardan ayrı olarak daha doğru belirlediği ve insanların da buna itibar edip ona başvurduğu anlamına gelmektedir. Bu
da  فَتَاهَاfetaha denilen kişinin en az 25 yaş ve üzeri olmasını kendiliğinden gerekli kılmaktadır.
َ ِ“ فَلَبböylece birkaç sene o gizlilikte kaldı” den42. ayette َث فِي السِّجْ ِن بِضْ َع ِسنِين
miştir. Ayette geçen  بِضْ َعbid’a kelimesi 3-9 yıl arasındaki bir süreyi işaret etmektedir.  بِضْ َعBid’a kelimesinin kast ettiği 3-9 yıl suresinin en alt seviyesini
alsak bile bu gizliliğin en az 3 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda tekrar ortaya çıktığında Yusuf’un yaşının 30 civarında olması gerekmektedir.
Kıtlık yılları başlamadan 7 yıl sürecek bolluk yıllarının Yusuf’un ortaya çıkışının hemen sonrasında başladığını düşündüğümüzde ve kardeşlerinin 7 yıllık
bolluk döneminin ardından gelen ilk kıtlık yılında geldiğini göz önüne aldığımızda, Yusuf’un yaşının kardeşleriyle karşılaştığında yaklaşık olarak 38-40 civarında olması gerekmektedir. Yani kardeşlerinin onu hadım ettikten sonra bir köle
olarak satmalarının üzerinden en az 25 yıl geçmiştir.
Yusuf’un ömründen geçen bu 25 yılın özellikle son kısımları bir hayli zahmetli geçmiştir. Kısa olmayan bir gizlilik döneminin ardından gelen son 7 yıl,
ülkenin tarım politikasını belirlemek, başlayacak kıtlık yıllarına hazırlanmakla
geçmiştir. Bu durum onun çoğunlukla açık havada olmasını gerekli kılmaktadır.
Toprakla uğraşan insanların çok kısa zaman içerisinde karardığını, güneşin, rüzgârın, tozun, toprağın yıpratıcılığına maruz kaldığı herkesin malumudur.
Son yedi yılı gayet yıpratıcı geçmiş birini, en son görünüşünden 25 sene sonra görmek elbette tanımayı zorlaştıracak hatta belki de imkânsız hale getirecektir.
En son gördüklerinde ergenliğine yeni girmiş bir çocuğun aradan geçen 25 yılda
vücudu, sesi, yüzü, boyu posu, saçları, elleri oldukça değişmiş olacaktır. Hayatının zorlu geçmiş olması bir yana, insan zaten en hızlı değişimi ergenlik çağından
sonra yaşamaktadır. Ergenlik çağından sonra insanın boyu uzar, vücudu gelişir
ve genişler, ses kartlaşır, yüz hatları farklılaşır, kıllar çıkar, çizgiler oluşur. Kısacası onun tanınmasını sağlayan her şey başkalaşır. İşte bu sebeplerden dolayı kar-
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deşlerin Yusuf’u tanıyamamaları gayet normaldir.
Yusuf’un yaşıyla ilgili yaptığımız bu tespit aynı zamanda daha sonradan olaya karışacak anne-baba bir kardeşinin ve hatta diğer kardeşlerinin de yaşlarının
tespitini mümkün kılmaktadır.
8. ayette Yusuf’a tuzak kurmak için konuşan kardeşler “Yusuf ve kardeşi” demektedirler. Bu bize o sıralarda Yusuf’un kardeşinin de var olduğunu göstermektedir. Bu olaylar olduğu sırada Yusuf’un kardeşinin henüz yeni doğmuş bir bebek
olduğunu farz etsek bile, ilerleyen bölümlerde kıssaya dahil olduğunda onun yaşının en az 25 civarında olması gerekmektedir.
Yusuf’un diğer kardeşlerine gelince. 8. Ayette Yusuf’a tuzak kurmaya karar
verdiklerinde kendilerini ٌ َونَحْ نُ عُصْ بَةvezeh’nu usbetun “biz hedef ve güç birliği
yapmış bir topluluğuz” demektedirler. Bunların hedef ve güç birliği yapabilmeleri için en küçüklerinin dahi güçlenmiş ve hepsinin belirlediği hedefe yönelmiş
olması gerekmektedir. Yusuf gulamken onu kendi aralarına almadıklarını göz
önüne getirdiğimizde ve yine en alt sayıları aldığımızda, Yusuf’u hadım ettikleri sırada kardeşlerin en küçüğünün en az 16-20 yaşlarında olması gerekmektedir. Kur’an’da anlatılan Yusuf kıssasında kardeşlerin sayısı ile ilgili herhangi bir şey belirtilmemektedir. Geleneksel anlayış, 4. ayette Yusuf’un “ben onbir
kevkeb görüyorum” demesinden yola çıkarak kerdeşlerin sayısının 11 olduğunu
söylemişlerdir. Bunu doğru kabul ettiğimizde; Yusuf’u köle olarak sattıklarında
en küçüğünün yaşı en az 16-20, en büyüklerinin ise en az 27-31 civarında olması
gerekmektedir. Aradan en az 25 yıl geçtiğini düşündüğümüzde, işte yukarıdaki
ayette bahsedilen karşılaşmada en küçükleri 41-45 en büyükleri ise 52-56 yaşlarında olmalıdırlar. Tabi ki bunların hepsi kelimelerin gösterdiği sayıların en azı
alındığında böyledir.
Aradan geçen 25 yıldan sonra Yusuf’un onları tanıması gayet doğaldır. Çünkü
Yusuf onları son gördüğünde içlerinden birçoğu yüz ve vücut olarak artık gelişimini tamamlamıştır. Vucüt gelişimini tamamladıktan sonra kişinin yüz ve vücut
hatlarında olan değişiklikler sadece yılların izidir. Gelişimini tamamlamış kişilerin artık boyları uzamayacak, sesleri değişmeyecek, vücutlarında olağanüstü
farklılık olmayacak, yüz hatları değişmeyecektir. İşte bunlar göz önüne alındığında Yusuf ile karşılaştıklarında neden onların Yusuf’u tanımadıkları, Yusuf’un
onları nasıl tanıdığı daha anlaşılır hale gelmektedir.
Öte yandan onlara göre hadım edilmiş bir kölenin sadece Mısır’ın değil, tüm
bölgenin en değerli adamı olması, çok büyük coğrafyalara yayılmış global bir kıtlığı yönetmesi öngörülebilir bir durum değildir. Yani, bu yönde bir tahminde bulunmaları imkânsızdır.
Ayette geçen  فَ َع َرفَهُ ْمfe arafehum (onları tanıdı) kelimesi ( ع ر فa+r+f) kök
harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 70 kelime bulunmaktadır. Bilmek, tanımak, idrak etmek, farkına varmak, ayırt etmek, belli olmak, ta-
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nıtmak, tarif etmek bu kökten türeyen kelimelerin bazısıdır.1
İsim olduğu halde yukarıdaki ve daha birçok mealde “tanımıyorlardı” şeklinde çevrilen َ ُم ْن ِكرُونmunkirun kelimesi ise ( ن ك رn+k+l) kökünden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 37 kelime bulunmaktadır. Bu kökten: zor olmak,
güç olmak, hoşa gitmemek, çirkin olmak, bilmemek, tanımamak, yadırgamak,
inkâr etmek, yasaklamak, aldatmak, çirkin olan, beğenilmeyen, kabul edilmeyen,
inkâr eden, gizleyen anlamına gelen kelimeler türemiştir.2
Ayette isim olarak gelen bu kelimeye meallerde olduğu gibi “tanımıyorlardı”
şeklinde fiil manası vermek doğru değildir. Kaldı ki, kıssanın anlatılış biçiminden onların Yusuf’u tanımamış oldukları zaten anlaşılmaktadır. Bu kelime onların bir hareketinden değil, içinde bulundukları bir halden bahsetmemektedir.
Ayetin mealinin aşağıdaki gibi olması daha isabetlidir.
Yusuf 12/58

ون
َ وس َف َف َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه ُم ْن ِك ُر
ُ َُو َج َاء إ ِْخ َو ُة ي

Yûsuf’un kardeşleri geldi, sonunda onun huzuruna girdiler, (Yusuf) onları tanıdı(İşte) Onlardı onun (Yusuf’un) kimliğini gizleyenler.

1

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük ARF md.s.1566

2

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük NKR md.s.2046
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KRİZLERİ YÖNETMEK
Yusuf 12/59-62

ِ ُِيكم ۚ أَ َل َترو َن أَ ِنّي أ
ِ و َلما جهزهم بِجهازِ ِهم َق َال ا ْئت
وفي
وني ِبأَ ٍخ َل ُكم ِم ْن أَب
ُ
َْ
ُْ
ْ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ِ
ين
َ ا ْل َك ْي َل َوأَ َنا َخ ْي ُر ا ْل ُم ْنزِ ل

(59) Yûsuf, onların yüklerini hazırlatınca dedi ki: “Sizin baba bir kardeşinizi de
bana getirin. Görmüyor musunuz, ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim.”

ِ َُفإ ِْن َلم َت ْأت
ِ وني ب ِِه َف َل َكي َل َل ُكم ِع ْن ِدي و َل َت ْقرب
ون
َُ
َ
ْ
ْ
ْ

(60) “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size verilecek tek ölçek
(zahire) bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın.”

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

(61) Dediler ki: Onu babasından istemeye çalışacağız, kuşkusuz bunu yapacağız.

ِِ ِِ
اع َت ُهم ِفي رِ َح ِالهِ م َل َع َّل ُهم َي ْعرِ ُفو َن َها ِإ َذا ا ْن َق َلبوا ِإ َلى
اج َع ُلوا بِض
ْ َو َق َال لف ْت َيانه
ُ
ْ
ْ
ْ َ َ
ٰ
ون
َ أَ ْه ِلهِ ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع

(62) Yûsuf, adamlarına dedi ki: “Onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp
gelirler.”(DİB meali)

Bu ayetle anlatılmaya başlanan olaylardan, Yusuf’un haberini çok önceden
verdiği kıtlık yıllarının başladığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Yusuf tarafından haber verilen kıtlığın, sadece Mısır’la sınırlı olmadığı, Mısırlı olmadıkları ve
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Mısır’dan çok uzakta yaşayan Yusuf’un kardeşlerinin zahire temin etmek için
Mısır’a gelmelerinden anlaşılmaktadır. Anlaşılan o ki kardeşler yaşadıkları yere
yakın yerlerden zahire temin edememektedirler. Bu durum, kıtlığın oralarda da
yaşandığını göstermektedir.
Kıssanın en son ayetinde Yusuf, babasının ve kardeşlerinin yaşadıkları yerin
çöl olduğunu belirtmektedir. “ َو َجا َء بِ ُك ْم ِمنَ ْالبَ ْد ِوsizi çölden getirdi”. (Yusuf 100) Bu
ibare Yakup ve oğullarının tarıma elverişli olmayan bir yerde yaşadıklarını göstermektedir. Bu durumda kıtlık olsun ya da olmasın çölde yaşan Yakup ve oğulları toprağın yetiştirdiği gıda ürünlerini her zaman dışarıdan temin etmiş olmalılar.
Birinci kitapta Yakup ve oğullarının yaşadıkları yerin, ataları İbrahim’in inşa
ettiği ve tüm insanlığa adanan Kâbe civarında olması gerektiğini ortaya koymuştuk. Bu durumda Yakup ve oğulları Arabistan yarımadasının ortalarında yaşamış
olmaktadırlar.
Kur’an’da anlatılan kıssaların geçtiği coğrafyaların tespiti yapıldığında, Arabistan yarımadasının güneyinde Sebe ülkesinin olduğu ve ülkenin topraklarının sulak ve bereketli olduğu anlaşılmaktadır.3 Yine ülkenin güney doğusunda
Ad kavminin yaşadığı ve onların da topraklarının verimli ve sulak olduğu anlaşılmaktadır.4 Arabistan yarım adasının kuzey kesimlerinin de verimli toprakla
çevrili olduğu Romalıları konu alan Rum suresinin içeriğinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca Kureyş suresi çölün ortalarında yaşayan Kureyş kabilesinin yaz ve kış
seferlerine alıştırıldığından bahsetmektedir ki bu durum gidilen yerlerin verimli
topraklar olmasını gerekli kılmaktadır.
Yusuf’un kardeşlerinin tahıl almak için hemen yakınlarında bulunan bu yerlere değil de Mısır’a kadar gelmeleri, Yusuf’un haber verdiği kıtlığın o bölgelerde
de etkin olduğunu göstermektedir. Zaten kıssanın ilerleyen bölümlerinde kardeşler Mısır’a son gelişlerinde bunu açıkça ifade etmektedirler. ُّ“ َم َّسنَا َوأَ ْهلَنَا الضُّ رDarlık bizi ve ehlimize dokundu.”
Yusuf’un, başlamadan 7 yıl önce bu kıtlığı haber vermesinin Yüce Allah’ın
vahyinden başka bir dayanağını olamayacağını daha önce ortaya koymuştuk.
Yüce Allah Yusuf’a bu kıtlığı yönetme bilgisi vermiştir. Bu bilgi, kıtlık başlamadan toprağa doğru zamanda doğru ürünü ekme, yetiştirilen ürünü doğru saklama,
saklanan ürünü Allah’ın kullarına doğru ulaştırmayı da kapsamış olması gerekmektedir. Bunun yanında bir Allah resulü olan Yusuf, kriz yönetici olarak sadece
Mısır’ı değil, Mısır dışında yaşayan ve kıtlıktan etkilenen herkesi hesaba katmıştır. Yani Yusuf’un kıtlıktan önceki 7 yılda depoladığı tahıl sadece Mısır halkı için
değil, kıtlıktan etkilenen tüm coğrafyalar içindir.
Mısır’a dışarıdan tahıl almaya gelen sadece Yusuf’un kardeşleri değildir. 82.
3

34 Sebe 15-19

4

89 Fecr 6-8; 26 Şuara 123-140;
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ayette ikinci gelişlerinden sonra kaybettikleri kardeşleri için babalarına doğru
söylediklerini ispat etmeye çalışan kardeşler “içinde bulunduğumuz karyeye ve
kervana sor” demektedirler. Bu durum, tahıl almaya onların dışında da bir hayli
insanın Mısır’a gittiğini göstermektedir.
İnsanlığın zaman zaman karşılaştığı kriz dönemlerinde ellerinde stratejik ürün
bulunduran siyasi otoriteler ve ülkeler, genelde ellerindeki imkânı diğer insanları
sömürmek, hegemonyasını genişletmek ya da en azından istediklerini elde etmek
için baskı aracı olarak kullanmaktadırlar. İçinde yaşadığımız asırda elinde petrol,
gaz, nükleer enerji, buğday, uranyum, elmas, altın, şeker, teknoloji vs bulunduran
ülkelerin dünyaya kendi kurallarını dikte ettikleri ortadadır. Ellerindeki imkanları
Allah’ın kulları ile bölüşmedikleri halde, Yüce Allah’ın verdiği imkanları zor
durumdaki insanları sömürmek, kendilerine kul köle etmek için kullanmaktadırlar.
Bir ülkede başlayan kıtlık hemen yanı başında bolluk içinde yaşayan başka bir
ülke için, bir fırsat olarak görülmektedir. Dünyanın süper güçleri açlık ve sıkıntı
çeken ülkelere onları kendilerine kul köle olmak için yardım etmekte, onların
zayıf ve zor durumda olmalarını kendi menfaatlerini elde etmede bir fırsat olarak
görmektedirler.
Yusuf civar ülkelerin tamamını zor durumda bırakan bir kıtlıkta, hayat için en
vazgeçilmez ürünleri hem de herkese yetecek şekilde depolamıştır. Yani stratejik
açıdan o dönemde dünyanın en önemli ve en güçlü adamıdır. Tevrat Yusuf’un bu
durumda nasıl hareket ettiğini şu şekilde anlatmaktadır.
Kıtlık öyle şiddetlendi ki, hiçbir ülkede yiyecek bulunmaz oldu. Mısır ve Kenan
ülkeleri kıtlıktan kırılıyordu. Yusuf sattığı buğdaya karşılık Mısır ve Kenan’daki
bütün paraları toplayıp firavunun sarayına götürdü. Mısır ve Kenan’da para tükenince Mısırlılar Yusuf’a giderek, “Bize yiyecek ver” dediler, “Gözünün önünde ölelim mi? Paramız bitti.”
Yusuf, “Paranız bittiyse, davarlarınızı getirin” dedi, “Onlara karşılık size yiyecek vereyim.” Böylece davarlarını Yusuf’a getirdiler. Yusuf atlara, davar ve sığır sürülerine, eşeklere karşılık onlara yiyecek verdi. Bir yıl boyunca hayvanlarına karşılık onlara yiyecek sağladı.
O yıl geçince, ikinci yıl yine geldiler. Yusuf’a, “Efendim, gerçeği senden saklayacak değiliz” dediler, “Paramız tükendi, davarlarımızı da sana verdik. Canımızdan ve toprağımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmadı. Gözünün önünde
ölelim mi? Toprağımız çöle mi dönsün? Canımıza ve toprağımıza karşılık bize
yiyecek sat. Toprağımızla birlikte firavunun kölesi olalım. Bize tohum ver ki ölmeyelim, yaşayalım; toprak da çöle dönmesin.”
Böylece Yusuf Mısır’daki bütün toprakları firavun için satın aldı. Mısırlılar’ın
hepsi tarlalarını sattılar, çünkü kıtlık onları buna zorluyordu. Toprakların tümü
firavunun oldu. Yusuf Mısır’ın bir ucundan öbür ucuna kadar bütün halkı köleleştirdi. Yalnız kâhinlerin toprağını satın almadı. Çünkü onlar firavundan aylık
alıyor, firavunun bağladığı aylıkla geçiniyorlardı. Bu yüzden topraklarını sat-

14

KURGU İÇİNDE KURGULAR

madılar.5

Elbette ki bu anlatım Allah resulü Yusuf’a atılmış bir iftiradır. O Yüce Allah’ın kendisine verdiği imkanları, bilgiyi ve vahyi kullanarak, insanların zor durumlarını bir fırsata çevirmez, çeviremez. Zaten Yüce Allah asla böyle bir davranışı emretmez. Yusuf kıtlık yıllarının olacağını vahiy sayesinde öğrenmiş ve
bu kıtlığı aşabilecek toprağı işleme, hasat etme ve ürünü saklama, saklanan ürünü Allah’ın kullarına doğru ulaştırma bilgisini de vahiy sayesinde elde etmiştir.
Vahyin içeriği ister itikadî, ister ameli, ister fıkhi, ister ekonomik, ister toprağı
işleme bilgisi, ister gemi yapma bilgisi olsun hiçbir resul vahyi kullanarak insanları zor durumda bırakamaz. Vahiyler içerikleri ne olursa olsun ırk, bölge, sınıf
gözetmeksizin tüm insanların istifadesi için gönderilmişlerdir. Bu bilgi üzerinden
birileri çıkar elde ediyorsa vahiy sömürü aracına dönüşmüş demektir. Eğer bunu
yapan bir resul olursa Yüce Allah’ın o resulü cezalandıracağı muhakkaktır. Resullerin böyle bir şey söyleyebilmesi hem mümkün değildir hem de onların bizzat
kendileri bundan beridirler.

Al-i İmran 3/79

ِ
ِ ِ َ النبو َة ثُم ي ُق
ِ َّ ان ِلب َشرٍ أَ ْن ي ْؤ ِتيه
ادا
ما ك
ً ول ل َّلناس ُكونُوا ع َب
َُ ُ
َ اللُ ا ْلك َت
َ َّ َّ ُ ُّ اب َوا ْل ُح ْك َم َو
َ َ َ َ
ِ ِ
ِ َ الل و ٰ َل ِكن ُكونُوا رب ِانيِين بِما ُك ْنتم ُتع ِّلم
ِ ِ
اب َوب َِما ُك ْن ُتم
ْ َ َّ لي م ْن ُدون
َ ون ا ْلك َت
ُ َ ْ ُ َ َ ّ َّ َ
ْ
ون
َ َت ْد ُر ُس

Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir
insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle
öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.” (DİB meali)

Hiçbir resul vahiy üzerinden kendi çıkarına makam, mevki, maddi manevi
rant elde etmemiş, hiçbir zaman kimseyi külfet altına sokacak bir şeyi teklif etmemiştir. Onlar Yüce Allah’ın kendilerini resul olarak seçmelerinden öte bir beklenti içine girmemiş, yaptıkları Resullük ten dolayı hiç kimseden, hiçbir zaman
karşılık beklememişlerdir.
Enam 6/90

ِ
ِ
اهم ا ْق َت ِد ْه ۗ ُق ْل َل أَ ْسأَلُ ُكم َع َلي ِه أَ ْجرا ۖ إ ِْن ُه َو إ َِّل
ين َه َدى الل ۖ فبِهد
َ أُو ٰ َلئ َك ا َّلذ
ْ ْ
ُ ُ َ ُ َ ُ َّ
ً
ِ
ِ ِ
ين
َ ذ ْك َر ٰى ل ْل َعا َلم

İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!)
Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.” (DİB meali)

5

Eski Ahit, Yaratılış 47/13 - 22
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Resuller, Yüce Allah’ın onları konumlandırmaları gereği bazen Süleyman
gibi kimsenin ulaşamayacağı bir mülkü yönetmiş, bazen Nuh gibi upuzun ömürde bir avuç insanı ikna edebilmiş, bazen Yahya gibi tek başına kellelerini feda etmişlerdir. Ama her ne durumda olurlarsa olsunlar, onların mütevazi halis bir kul
olmaktan başka bir hedefleri asla olmamıştır. Bu yüzden Muhammed (as) kendi
ayakkabısını kendi onarmış, çamur evlerde, hasır üstünde uyumuş, mescidin duvarlarına konulsun diye kerpiç taşımış, evinde günlerce yemek olmamış ama tek
bir kez olsun çıkar elde etmeyi aklından bile geçirmemiştir. Onların gözü asla
bir gün mutlaka terk edecekleri şu dünyaya takılı kalmamış, daima Yüce dostlar
katına6 gitmeyi özlemişlerdir. Herkesin hiç terk etmeyecekmiş gibi yapıştıkları
mala, mülke, makama, mevkiye, paraya, pula, kadına, çocuğa onlar zerre kadar
bağlanmamışlardır. Onlar kendi çocuklarına ve eşlerine daima Yüce Allah’a tam
bir teslimiyeti öğütlemişlerdir.
Yusuf da şerefli bir dedenin (İbrahim) torunu, şerefli bir babanın (Yakup)
oğlu, şerefli bir resuldür. O Yahudilerin, tefsir ve meal yazarlarının, tarih adı altında kitap yazanların resmettiğinin aksine asla bir kadına, bir makama, bir çıkara
dönüp bakmamıştır, meyletmemiştir. O da tüm resuller gibi, değil Mısır’ın mülkü
tüm dünya verilse dahi Allah’a resul olmanın tek bir dakikasını bile değişmemiş,
değişmeyen, değişmeyecek bir Allah resulüdür. O, Yahudilerin, “insanları Firavuna kul etmek için kıtlık zamanını fırsata çevirdi, insanların elinden her şeylerini aldı” demelerinden de, Müslümanların(!) Aziz’in karısı Züleyha’ya istek duydu demelerinden de uzaktır, beridir. Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin ağız
birliği ederek, “Yusuf Mısır’da bir krala hazine bakanı” oldu demelerinden de
uzaktır, beridir. Bunlar Yusuf’a atılmış apaçık iftiralardır. O alemlerin Melik’inin resulüyken daha aşağıda olan bir mevkiye mi tamah edecektir? Allah resulleri ölürler, parçalanırlar, ateşe atılırlar, bir ellerine güneş, diğer ellerine ay verilir
ama asla ve kat’a bir başkasının emrinde olamazlar. Onlar insanlığın imamıdır.
Onlar Alemlerin sultanının resulüdür.
Evet Yusuf Mısır’da toprağın yetiştirdiklerini (hazinelerini) kontrol altında
tutmuştur. Ama bunu kralın emrinde bir bakan olarak değil, Yüce Allah’ın ona
vahy etmesinden ve bu vahyi kullara ulaştırmak için Yüce Allah’ın emrinde bir
resul olmasından dolayı yapmıştır. Kaldı ki bizzat ülkenin kralı ona iman etmiş,
onun emrine girmiş, onun makamını anlamış ve “sen bugünden sonra bizim için
dokunulmaz ve güvenilir birisin” demiştir. Yani Allah’tan aldığı vahyi kullara
iletmesi için ona engel olmamış tam tersi tüm imkanlarını kullanarak yardımcı
olmuştur.
Bugün güya Allah’ın dinine hizmet etmek için bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili ya da önemli bir mevkide koltuk sahibi olmak için her türlü şirki işlemekten geri durmayanların bunları anlaması mümkün değildir. Onlara göre
Allah resulünün, bu dünyada mübarek ağzından dökülen son cümle “Yüce dostlar katına”
olmuştur.
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bir kralın Müslüman olması demek tüm ülkenin kral olması demektir. Çünkü
kral bir buyruk çıkaracak, tüm halkının Müslüman olmasını emredecek, Müslüman olmayanları ya kesecek ya hapsedecek ya da ülkeden sürecek, böylece tüm
ülke İslam olacaktır düşüncesindedirler. Oysa Yüce Allah’ın dininde zorlamanın
hiçbir türü, şekli yoktur. Zorla ya da kanunla Müslüman olunmaz. İslam ancak
hür iradeyle kabul edilen, özümsenen bir dindir. Zorla Müslüman olunmaz ama
zorla Müslüman yapılmaya çalışanlar münafık olurlar. İşte bu yüzden ne Yusuf
kraldan insanların Müslüman olması için kanun çıkarmasını istemiştir ne de kral
kahredici gücünü kullanarak insanlarını İslam’a iman etmeye zorlamıştır. Sadece
“işte ülke, dilediğin yerde dolaş, dilediğin yerde eğleş, dilediğin yerde ek, dilediğin yerde biç, dilediğin yerde depola, dilediğin yerde az anlat, dilediğin yerde çok
anlat kimse sana karışmayacak, kimse sana ilişmeyecek, kimse seninle uğraşmayacak” demiştir. Bir kral ve bir insan olarak bundan daha öte bir şey yapmasını
zaten Yüce Allah emretmemektedir.
Yusuf makamsız, mevkisiz ve ücretini Yüce Allah’tan bekleyerek Resullüğünü icra etmiştir. Evet tahıl dağıtımına da o nezaret etmiştir. Çünkü bu bilgi de
ona öğretilmiş, bu bilgiye göre hareket etmesi ona emredilmiştir. Gizlilikten ortaya çıktıktan sonra kralla konuşmuş ve ona “toprağın hazinelerini (yetiştirdiklerini) bana tahsis et, çünkü ben bilgili bir koruyucuyumdur” (Yusuf 55) demişti. Bilgili bir koruyucu olması ona Yüce Allah tarafından öğretilmiştir. Çünkü
babasının yanındayken çölde yaşamışlardır (Yusuf 100), dolayısıyla bu bilgi ve
koruma becerisini orada öğrenmiş olması mümkün değildir. Köle olarak geldiği Mısır’da bir devlet görevlisinin evine yerleşmiştir (Yusuf 21), dolayısıyla orada da öğrenmesi mümkün değildir. Sonrasında zaten gizli kalmıştır ve bu bilgiyi
orada da kendi başına elde etmesi mümkün değildir. Ama Yüce Allah ona vahy
etmiş, bölgenin maruz kalacağı kıtlığı ve bu kıtlığı aşmanın yollarını öğretmiştir.
İşte bilgili bir koruyucu olması bundandır. Sonrasında koruduklarının insanlara
ulaşması, onların kıtlıktan kurtulması, insanların zor durumunu kullanarak birilerinin diğerlerini kendisine kul, köle etmemesi, vahyin sonucunda elde edilenlerin
bir sömürü aracına dönüşmemesi içindir ona öğretilenler. İşte bu yüzden Resullük görevi gereği planlamayı bizzat kendisi yapmaktadır. Çünkü Yüce Allah ona
öğrettiği için en iyi bilen ve resul olan O’dur.
Biraz önce Tevrat’tan yaptığımız alıntıda Yusuf’un insanların elinden her şeylerini aldığının söylenmesi düpedüz bir iftiradır. Allah’ın resulleri onların iftiralarından beridir. İşte Kur’an bunun için kendinden öncesinde gönderilmiş kitaplarda da anlatılan kıssaları tekrar anlatarak tasdik etmektedir. Yani yalanları ortaya
çıkarıp tekzip etmekte, gizlenmiş doğruları ortaya çıkarıp onaylamaktadır.
Yusuf kıtlık yılları başlamadan önce gelen 7 bolluk yılında, depoladığı tahılın insanlara ulaştırılmasını Yüce Allah’ın kendisine bildirdiği ve öğrettiği vahye göre yapmıştır. Bunun dışında bir yola başvurmuş olması mümkün değildir.
Bu tahılın Mısır’ın yerli halkına ulaştırılması Mısır dışında yaşayanlara ulaştırılmasından daha kolay olduğu aşikardır. Mısır’ın yerli halkının hane ve hanelerde
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yaşayan kişilerin tespiti ve bu tespiti yaptıktan sonra kişilerin ihtiyaçlarına göre
tahılın onlara ulaştırılması gayet kolaydır. Fakat dışarıdan gelen insanların hanelerinin ve hanede yaşayan kişilerin tespitinin yapılması mümkün değildir. Bu durumda gelen insanlara tahıl tahsisatı nasıl yapılacaktır?
Yusuf’un bir resul olması elindeki tahılı bir sömürü aracı olarak kullanmayacağının açık delilidir ama yine bir resul olmasından dolayı bu ürünün başkaları
tarafından bir sömürü aracına dönüştürülmesini engellemek de onun vazifeleri
arasındadır. Yani sırf rant elde etmek için bu ürünü her önüne gelene satmayacaktır. Çünkü böyle yapması durumunda bundan sadece para babaları yararlanacaktır. Onlar para sahibi oldukları için büyük miktarlarda tahıl alacak ve bunu diğer
bölgelerde insanlara fahiş fiyatlarla satarak tahıl konusunda bir tekelin oluşmasına sebep olacaklardır. İşte Yusuf’un bunun önlemini de alması gerekmektedir.
Nitekim almıştır da.
Yusuf 59 ve 60. ayetlerde “sizin babanızdan olan kardeşinizle bana gelmezseniz size ölçek verilmeyecek” demektedir. Yusuf, kardeşlerine 89. ayete kadar
kendisini açık etmemiştir. Dolayısıyla o an orada bulunmayan bu kardeş hakkında onlar konuşmuş olmalıdırlar. Bahsetme sebepleri ise bir deve yükü daha fazla
tahıl almaktır. Nitekim 65.ayette bu kardeşin bahsedilme sebebi açıklanmaktadır.
ك َك ْي ٌل يَ ِسي ٌر
َ ِير ۖ ٰ َذل
ٍ “ َونَحْ فَظُ أَخَانَا َون َْزدَا ُد َك ْي َل بَ ِعkardeşimizi koruruz ve bir deve yükü daha
fazla alırız. Çünkü bu ölçek bize azdır.” Bu durumda Yusuf parayla satmasına
rağmen, tahılı her önüne gelene değil, ailedeki fert sayısına göre dağıtmaktadır.
Yabancılar için ailedeki fert sayısına göre tahıl tahsis etmek beraberinde süistimal edilmesi kolay bir ortamın oluşmasına neden olacaktır. Mesela, Yusuf’un
kardeşleri o an orada bulunmayan bir kardeşleri için de tahıl almak istemişlerdir.
Bu kardeşin neden kendileri ile beraber olmadıkları kardeşler tarafından açıklanmaktadır. َاو ُد َع ْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَا ِعلُون
ِ “ قَالُوا َسنُ َرonun babasını ikna edeceğiz, kesinlikle biz
bunu yapanlarız.” Onlar o an yanlarında bulunmayan kardeşin, babaları yüzünden kendileri ile birlikte olmadığını açıklamaktadırlar.
Yusuf’un o kardeşle ilgili kendisine söylenenlerin doğru olup olmadığını anlaması gerekmektedir. Bunun için “bir dahaki sefere onunla bana gelin, yoksa
size tahıl verilmeyecek” demiştir. Onlara inanmış, o an orada bulunmayan kardeşleri için de tahsisat vermiştir. Ardından َأَ َل تَ َروْ نَ أَنِّي أُوفِي ْال َك ْي َل َوأَنَا َخ ْي ُر ْال ُم ْن ِزلِين
“benim ölçeği tam verdiğimi ve iyi bir konuksever olduğumu görüyorsunuz,”
diye eklemiştir. Yani onlara inandığını, o kardeşe de tahsisat verdiğini, kendisini
aldatmamalarını, eğer aldatmışlarsa bir daha kendisine yaklaşmamalarını söylemektedir. İşte bütün bunlar Yusuf’un elinde tuttuğu ve kıtlık yıllarında son derece stratejik değer taşıyan tahılı bir sömürü aracına dönüştürmediği gibi başkalarının da sömürüye dönüştürmemesi, rant oluşturmaması için son derece hassas
davrandığını göstermektedir. Yusuf’un “babanızdan olan kardeşinizle gelmezseniz size tahsisat yok” demesi sadece kardeşlerine karşı uyguladığı bir prosedür
değil, onun tüm insanlara uyguladığı genel davranışıdır.
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Yüce Allah Yusuf’a oldukça geniş coğrafyaya yayılmış bir kıtlığı yönetme
misyonunu yüklemiştir. Misyonunu başarıyla yürütmesi için en başından beri ona
lazım olan toprağı işleme, doğru zamanda doğru ürünü ekme, ekilen ürünleri
doğru hasat etme, hasat edilen ürünleri doğru bir şekilde ve doğru yerlerde saklama, nihayetinde gelen kıtlık yıllarında toprağı doğru muhafaza etme ve ürünleri
insanlara doğru ulaştırma bilgisini vahiyle bildirmiştir. Kıtlıktan önceki 7 bolluk
yılının çalışma, çabalama, ekme, biriktirme, depolar inşa etme, bölgelere göre
doğru ürün tespit etme gibi emek gerektiren işlerle geçtiği anlaşılmaktadır. Nihayetinde gelen kıtlık yıllarında oldukça geniş bir coğrafya Yusuf’un yaptığı bu
hazırlıktan faydalanmaktadır. Bir Allah resulü olan Yusuf kıtlığı sömürüye dönüştürmediği gibi, başkalarının da bu durumu çıkar elde etmek için kullanmalarına, suiistimal etmelerine izin vermeyecektir. O an orada bulunmayan kardeş için
tahıl vermiş ama aldatılmadığından emin olmak için de “bir dahaki gelişinizde
onu da getirin” demiştir. Yusuf depolardaki tahılı sıkı bir koruma altına almıştır.
59. ayette geçen از ِه ْم
ِ َ“ َولَ َّما َجهَّ َزهُ ْم بِ َجهonların yüklerini yolculuğa hazır hale
getirdiğinde” cümlesinden erzak dağıtım işine bizzat Yusuf’un nezaret ettiği
anlaşılmaktadır.
7 yıl sürecek bir kıtlığa yetecek, hem de civardaki ülkeleri de besleyecek kadar tahılı depolamak için depolara ve mahzenlere ihtiyaç duyulacağı aşikardır.
Yusuf daha önce tahılı bozulmadan depolamanın yöntemini “başağında bırakırsınız” (Yusuf 47) şeklinde olması gerektiğini söylemişti. Bu durumda tahılların
kullanılmadan ve insanlara arz edilmeden önce başağından ayrıştırılmış olması gerekmektedir. Öyleyse tahılın artık un yapmaya hazır hale gelmiş haliyle ve
başağından ayrılmamış haliyle depolanan depoların ayrı olması gerekmektedir.
Her durumda bu depoların ve depolardan insanlara dağıtımın tamamen Yusuf’un kontrolünde olduğunu, erzak almaya gelenlerin bu depolara giremediği
anlaşılmaktadır. 62. ayette Yusuf, kardeşlerin paralarını yüklerinin içine koymaktadır. Onların tahılın içine konulmuş bu parayı bulmaları ancak babalarının
yanına döndüklerinde ve yüklerini açtıklarında mümkün olmuştur. Eğer onlar tahıl çuvallara doldurulurken, çuvallar yolculuğa hazır hale getirilirken ve hayvanlara yüklenirken orada olmuş olsalardı elbette ki yüklerinin içine paralarının geri
konulduğunu fark ederlerdi.
59. ayette tahıl yükleri için از ِهم
ِ َ بِ َجهbiceharihim kelimesi, 62. ayette ise aynı
yükler için  ِر َحالِ ِه ْمrihalihim kelimesi kullanılmıştır. Her iki kelime de Kur’an’da
4 defa geçmektedir. از ِهم
ِ َ بِ َجهBiceharihim kelimesi ( ج ه زc+h+r) kök harflerinden
türemiştir. Kelimenin Kur’an’daki 4 kullanımının hepsi; ikisi fiil, diğer ikiside
isim olarak Yusuf suresinde geçmektedir.  ج ه زKökünden isim olarak; donanım,
bir şey için yapılan hazırlık, hazır, hazırlanmış, sun’i, cihaz, makine, sistem, bir
şeyin parçası, organı, alet, mekanizma, maşa, kurumlar, çeyiz, hızlı, hafif, hızlan-
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dıran anlamlarında kelimeler türemiştir.
Aynı kökten fiil olarak ise; hızla yayıp bitirmek, düşmanın yaralıyı hemen
öldürmesi, hazırlamak, donatmak, dayayıp döşemek, yolculuğa hazırlanmak,
savaşa hazırlanmak, orduyu donatmak, kafileyi donatmak anlamlarına gelen
kelimeler türemiştir.7
Bu durumda 59. ayette biri fiil, biri isim olarak gelen از ِه ْم
ِ َ َولَ َّما َجهَّ َزهُ ْم بِ َجهvelemma cehharehum biceharihim ibaresinin anlamının “onların yolculuk donanımlarını, onlara hazırladığında” şeklinde olması gerekmektedir. Burada şöyle bir
soru ortaya çıkmaktadır. İbarede  هُ ْمhum zamiri neden iki defa gelmiştir? Bunun
sebebi Yusuf’un tahılla ilgili parayı önceden almış olmasındadır. Daha yüklerini
onlara teslim etmediği halde onların parasını, onların yüküne geri koyması bunu
işaret etmektedir.
Aynı yüklerin 62. ayette  ِر َحالِ ِه ْمrehalihum kelimesiyle tanımlanmasına gelince. Bu kelime ( ر ح لr+h+l) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da 3 tanesi Yusuf suresinde 1 tanesi Kureyş suresinde olmak üzere 4 defa geçmektedir. Kelime
Tüm kullanımlarında isim olarak geçmektedir. Bu kökten; palan vurmak, deve vb
hayvanların sırtına palan vurmak, kovup uzaklaştırmak, kılıcı saplamak, sıkıntıya katlanmak, gurbete gitmek, göç etmek, yük devesi edinmek, sürgüne göndermek, göçebelik, göçmen hayatı, gezgin, uzun yolculuk, çuval, kap, kın, mesken,
deveye yük yüklemede becerikli olan kimse, yolculuk yükü, aşama, merhale, düzenli sefer, yolculuğa çıkan kimsenin amaçladığı yer anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Kelime 62. ayette yüklerin deve vs hayvanın üzerine yüklenme anlamında
kullanılmıştır. Bu da bize Mısır’a tahıl almaya gelenlerin paralarını önceden verdiklerini, tahılı ailedeki kişi sayısına göre alabildiklerini, tahılın depolandığı ambarlara giremediklerini, ölçü tartı işlemine alıcıların şahit olduğunu ama tahılın
çuvallama aşamasından, deveye yüklenme aşamasına kadar yapılan tüm işlemlerin alıcı tarafından değil satıcı tarafından yapıldığını nihayetinde Yusuf’un tüm
bu süreçlere bizzat nezaret ettiğini göstermektedir.
Kıssadaki olaylarla bir alakası olmadığı düşünülerek küçük görülen bu detaylar, kıssanın ilerleyen bölümlerinde gelişen olayların anlaşılmasında kilit rol oynayacaktır. Bu açıklamalardan sonra bu bölümde ele aldığımız ayetlere daha isabetli olduğunu öngördüğümüz mealler şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/59-61

ِ ُِيكم ۚ أَ َل َترو َن أَ ِنّي أ
ِ و َلما جهزهم بِجهازِ ِهم َق َال ا ْئت
وفي
وني ِبأَ ٍخ َل ُكم ِم ْن أَب
ُ
َْ
ُْ
ْ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ِ
ين
َ ا ْل َك ْي َل َوأَ َنا َخ ْي ُر ا ْل ُم ْنزِ ل

7

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük CHZ md.s.455
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(59) (Yûsuf) onların yüklerini donattığında dedi ki: “Size babanızdan size kardeş olanı bana getirin. Görmüyor musunuz, ben kesinlikle o ölçeğin tam karşılığını veriyorum ve misafir ağırlayanların en iyisi benim.”

ِ َُفإ ِْن َلم َت ْأت
ِ وني ب ِِه َف َل َكي َل َل ُكم ِع ْن ِدي و َل َت ْقرب
ون
َُ
َ
ْ
ْ
ْ

(60) “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda sizin için de bir ölçek
olmayacak ve bir daha da bana yaklaşamayacaksınız.

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

(61) Dediler ki: Onun hakkında babasını ikna edeceğiz ve biz elbette ki (onu ikna
etmede) etkin olanlarız.
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BELKİ TANIRLAR DA VAZGEÇERLER...
Yusuf 12/62

ِِ ِِ
اع َت ُهم ِفي رِ َح ِالهِ م َل َع َّل ُهم َي ْعرِ ُفو َن َها ِإ َذا ا ْن َق َلبوا ِإ َلى
اج َع ُلوا بِض
ْ َو َق َال لف ْت َيانه
ُ
ْ
ْ
ْ َ َ
ٰ
ون
َ أَ ْه ِلهِ ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع

Yûsuf, adamlarına dedi ki: “Onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. “(DİB meali)

Bu ayetin bahsettiklerinin önceki ayetlerde bahsedilenlerden kopuk anlaşılması, kast edilenlerin tam tersi istikamette anlaşılmasına neden olmuştur. Yukarıdaki DİB mealine göre Yusuf’un, kardeşlerinin tahıl almak için verdikleri
sermayelerini, yüklerinin içine geri koymasının sebebinin onların Mısır’a tekrar dönmelerini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Oysa Yusuf’un böyle bir şeye
başvurmasına gerek yoktur. Çünkü bir önceki ayetten kardeşlerin zaten Mısır’a
geri gelmek için can attıkları rahatlıkla anlaşılmaktadır. Hatta o an orada olmayan kardeşlerini bile getireceklerini, bunun için kendilerine güvenmeyen babalarını ikna edeceklerini bile söylemişlerdir. O halde Yusuf’un sermayelerini onlara
geri çevirmesinin nedeni başka bir şey olmalıdır. Çünkü zaten dönmek için can
atanların geri dönmelerini sağlamak için sermayelerini onlara geri vermek çok tutarsız bir davranış olmaktadır.
Ayrıca Yusuf onlara “eğer babanızdan olan kardeşinizi8 bana getirmezseniz
Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bu kardeşin adının Bünyamin, Ben-Oni, Benyamin olduğunu söylerler. Bu kelime İbranice bir kelimedir. Ben-Oni “kaderimin oğlu” –
Benyamin “sağ elimin oğlu ya da güneyli oğul” anlamına gelmektedir (Eski Ahit, Yaratılış
35/18). Biz bu çalışma da ısrarla bu ismi kullanmaktan uzak durmaya çalışacağız. Çünkü Eski
Ahit’deki isimlendirmelerden birçoğu Yüce Allah’ın Musa’ya kitap vermesinden çok sonrala8
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size tahıl yok” demiştir. Bu durumda ailelerine döndüklerinde yüklerinin içindeki sermayeyi bulsalar bile kardeşleri olmadan Mısır’a dönmelerinin bir anlamı
olmayacaktır. Bunun için babalarını ikna etmek zorundadırlar. Yani kardeşlerin
Mısır’a tekrar dönmeleri artık onların elinde değil, Yakup’un oğlunu onlarla göndermeye razı olmasına bağlıdır. Nitekim devam eden ayetlerde bu açıkça anlaşılmaktadır.
63. ayette daha yüklerini açmadan ve yüklerinin içindeki sermayeyi bile bulmadan, babalarını ikna etmek için dil dökmeye başlamışlardır. Yani onların Mısır’a geri dönmelerinde sermayelerinin onlara geri döndürülmesinin hiçbir etkisi
yoktur, çünkü zaten bunu çok istemektedirler.
O halde Yusuf sermayelerini onlara neden geri vermiştir?
Bu sorunun cevabı ayetteki ْرفُونَهَا
ِ “ لَ َعلَّهُ ْم يَعbelki onu tanırlar” ibaresinde yatُ
َ
maktadır. Bu ibarede geçen ْرفونهَا
ِ  يَعya’rifuneha kelimesi ( ع ر فa+r+f) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 70 kelime bulunmaktadır.
ْرفَة
ِ  َمعMa’rife ve  ِعرْ فَانirfan kelimeleri; bir şeyin izini tefekkür ederek ve derin
düşünerek onu algılamaktır. Bu kelime  ِع ْلمilm kelimesinden daha dar kapsamlıَّ َ ُْرف
dır. ا
ِ  فُ َل ٌن يَعFulanun ya’rifullah kullanımı ile “falan kişi Allah’ı kabul etmekَّ َ  يَ ْعلَ ُمFulanun ya’letedir/tanımaktadır” denir. Fakat bir mef’ul getirilerekا فُ َل ٌن
mullah “falan kişi Allah’ı bilmektedir” denilmez. Zira beşerin Allah’ı bilmesi,
zatını idrak etmekle değil, O’nun eserlerini düşünmekle olur.9
Ayrıca bu kökten fiil olarak bilmek, tanımak, farkına varmak, ayırt etmek, kavuşmak, belli olmak, koku sürünmek, yanağına dokunmak, tanışmak, itiraf etmek
anlamlarında kelimeler türemiştir.
Bu kelimenin Kur’an’daki fiil olarak gelen kullanımları tanımak, tanışmak
bilmek, bildirmek,10 itiraf etmek11 şeklindedir.
Bu kelime ayette geçtiği fiil şekliyle mealler tarafından; farkına varırlar,12 an-

rı ve tahrif amaçlı yapılmıştı. Bunun yanında ne Yakup ne Yusuf ne de Yakup oğullarının İbranice konuşmuş olması mümkün değildir.
9

R. El İsfahani, El Müfredat ARF md.

47/6, 30 – 2/89, 146 – 5/83 – 23/69 – 6/20 – 7/46, 48 – 16/83 – 27/93 – 55/41 – 33/59 –
49/13 – 66/13
10

11

40/11 – 9/102 – 67/11

Abdullah Parlıyan, Ahmet Tekin, Ali Bulaç, A. Fikri Yavuz, Bayraktar Bayraklı, Cemal
Külünkoğlu, TDV, Hasan Basri Çantay, Kadri Çelik, Mehmet Türk, Muhammed Esed, Mustafa İslamoğlu, Suat Yıldırım, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek, Yaşar Nuri Öztürk mealleri.
12
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larlar,13 bilirler,14 bulmaları için,15 tanısınlar16 şeklinde çevrilmiştir.
Kelimenin lügat manaları arasında anlamak, bulmak şeklinde manalar bulunmamaktadır. Kelimenin bilmek manası vardır. Ama bu bilmek bir bilgiyi ilk defa
bilmek değil, daha öncesinden tanış olunduğundan dolayı tekrar karşılaşıldığında
bilmektir. Kur’an’da daha önce bilinmeyen bir şeyi bilmek anlamında kullanılan
kelime “arafe” kelimesi değil, “alame” kelimesidir.
Ayette bu kelimeye bitişmiş bir zamir vardır. Meallerin bu zamiri hiç hesaba
katmaması ve yokmuş gibi hiç çevirmemesi anlamın daralmasına neden olmuştur. İbare tam olarak ْرفُونَهَا
ِ  لَ َعلَّهُ ْم يَعleallehum ye’rifunneha “belki onu tanırlar/belki
onu fark ederler” anlamına gelmektedir.
Ayetin metnine dikkatlice bakıldığında iki defa  لَ َعلَّهُ ْمkelimesinin kullanıldığı
görülecektir. Bu kelimenin birinci kullanımı ْرفُونَهَا
َ ِاجْ َعلُوا ب
ِ ضا َعتَهُ ْم فِي ِر َحالِ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَع
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
“ إِذا انقلبُوا إِل ٰى أهلِ ِه ْمsermayelerini yüklerinin içine sokuşturun, ailelerine döndükleri zaman belki onun farkına varırlar” cümlesi içinde ve ailelerine döndüklerinde
“onun farkına varmaları” içindir. Diğeri ise َ“ لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُونonlar belki dönerler”
şeklinde gelmektedir. Belki dönerler ifadesinin, kardeşlerin zaten geri dönmeye
istekli olmalarından dolayı “belki Mısır’a dönerler” anlamına gelemeyeceğini az
önce belirtmiştik.
Yusuf’un sermayelerini onlara geri döndürmesinin amacı, onların bir şey hakkında farkına varmalarını sağlamak içindir. Yusuf’un kardeşlerinin farkına varmasını istedikleri şey nedir? Ayetteki  هَاha zamiri neyi işaret etmektedir?
Bu sorunun cevabını bulabilmek için tekrar geriye ilk karşılaşmaya dönmek
ve bir tasnif yapmak gerekecektir.
1- Yusuf bir Allah resulü olarak depoladığı tahılların bir sömürü aracına dönüşmemesi için parayla da olsa tahıl tahsisatını kişi başına göre
yapmakta bir nevi kota uygulamaktadır.
2- Mısır’a tahıl almaya gelen kardeşler, tahılın kotaya göre verildiğini bilmektedir.
3- İlk karşılaşmada Yusuf onları tanımış ama onlar Yusuf’u tanımamıştır.
4- Yusuf’un “sizin için babanızdan kardeşinizi getirmezseniz size tahsisat
yok” diyerek ilk defa o an yanlarında bulunmayan kardeşin bahsini açmasının sebebi, kardeşlerin onun için de tahsisat istemelerinden dolayı13
Abdulaziz Bayındır, Abdulbaki Gölpınarlı, Ahmet Varol, DİB, Hayrat Neşriyat, Şaban Piriş mealleri.
14

Ömer Nasuhi Bilmen meali.

15

Edip Yüksel meali.

16

Bahaeddin Sağlam meali.
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dır. Çünkü Yusuf 89. ayete kadar onlara kim olduğunu açıklamamıştır.
Eğer o an orada olmayan kardeş hakkında onlar bahsetmeden Yusuf kardeş hakkında konuşsaydı o zaman onlar da onu tanırlardı.
5- Kardeşler, o an orada bulunmayan kardeşi de hiç sevmemektedirler. Bu,
8. ayetten ve ileride gelecek olan “o çalmışsa kardeşi de çalmıştı” (Yusuf
77) sözlerinden anlaşılmaktadır.
6- O an orada bulunmayan ama onun adına tahsisat istedikleri kardeş hakkında babalarının kendilerine güvenmediğini de çok iyi bilmektedirler.
Yusuf onlara “babanızdan olan kardeşinizi getirmezseniz size tahsisat
yok” dediğinde, onlar “babamızı ikna edeceğiz, biz bunu yapanlarız”
demişlerdir.
Onların Yusuf’u tanımamış olması, Yusuf’un onların asıl yapmayı düşündükleri şeyi daha detaylı görmesini sağlamıştır. Onlar hiç sevmedikleri kardeşleri
için tahsisat isterlerken kesinlikle Yusuf’un “onu da bana getirin yoksa tahsisat
yok” diyeceğini öngörebilmektedirler. Özellikle kendilerini zor duruma sokacak
bu durumun oluşmasını istemektedirler. Zira; tüm ailelerine tahıl tahsisatının kesilecek olması, babalarından bir türlü koparamadıkları kardeşi alıp Mısır’a getirmek için çok geçerli bir mazeret olacaktır. Bu gerekçe ile Yakup’u köşeye sıkıştırmış olacaklardır. Yakup tüm ailenin belki de oradan gelen tüm kervanların
tahılsız kalması ile oğlunu onlarla Mısır’a gönderme arasında bir seçim yapmak
zorunda kalacaktır. İşte kardeşler bunu hedeflemişlerdir.
Bunu yapmalarındaki amaç o kardeşi de ortadan kaldırmaktan başka bir şey
değildir. Yoksa 10 kişinin aldığı tahıl ile 11 kişinin aldığı tahıl arasında insanı
zor durumda bırakacak büyük bir fark yoktur. Onların getireceği tahıl o kardeş
olmadan da onlara yeterli gelecektir. Ama onlar bilerek kendilerini zor durumda
bıraktırarak, babalarını o kardeşi de kendileri ile göndermeye mecbur etmek istemektedirler. Elbette ki bu istekleri onun hakkında iyi düşünceler taşıdıkları için
değil, onu ortadan kaldırmak istedikleri içindir.
Onlar tanımasa da Yusuf onları tanımış, kurdukları tezgâhın farkına varmıştır
ve onları yapmak istediklerinden vaz geçirmek için sermayelerini onların yüklerine geri koymuştur. Bu sermayenin onların nezdinde tanınan bir sermaye olması gerekmektedir. Bu sermaye tahıl almak için verdikleri sermaye değil, Yusuf’u
bir köle olarak sattıklarında elde ettikleri sermayedir. İşte bu yüzden Yusuf لَ َعلَّهُ ْم
ْرفُونَهَا
ِ  يَعleallehum ye’rifunneha “belki onu tanırlar” demiştir. Daha önce Arapçadaki zamirlerle ilgili defaatle bilgi vermiş ve zamirlerin metin içinde daha önceden geçmiş marife bir ismi göstermesi gerektiğini belirtmiştik. ْرفُونَهَا
ِ  يَعya’rifuneha kelimesinin sonundaki  هَاha zamiri de daha önce geçmiş tanınan bilinen bir
sermayeyi göstermesi gerekmektedir. Kıssayı geriye doğru okuduğumuzda bilinen yani marife olan tek sermayenin 20. ayette geçen ve Yusuf’u sattıklarında
elde ettikleri  َد َرا ِه َم َم ْعدُو َد ٍةderahime ma’duretin “sayılmış dirhemler” olduğu görülecektir. Yani Yusuf onlara tanıyacakları bir şey vermiştir.
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Onlar daha surenin en başında babalarının şerefi ile kendi aralarındaki engel
olarak Yusuf ve kardeşini görmüşler (Yusuf 8-9) Yusuf’u hadım ederek bir köle
kervanına satmışlardır. Onlara göre nesli olmayacak olan Yusuf’un resul olması artık mümkün değildir. Yusuf tehlikesi onlar açısından bertaraf edilmiştir ama
kardeşi hala durmaktadır ve babaları bu kardeş ile ilgili olarak onlara asla güvenmemektedir. İşte bu yüzden yeni bir tezgâh kurmuşlar, Yusuf’un “baba bir
kardeşinizi getirmezseniz size tahıl yok” diyeceğini bile bile onun adına tahıl istemişlerdir. Böylelikle babalarını o kardeşi kendileriyle göndermeye mecbur edecek ve nihayetinde onu yok edeceklerdir.
Yusuf ise sağ olduğunu, onlara tahıl verenin kendisi olduğunu anlamalarını
ve yapmayı düşündükleri şeyden vaz geçmelerini, tuttukları yanlış yoldan dönmelerini istemiştir. Ayetin sonunda gelen َ لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُونleallehum ye’rifunne ibaresi
Mısır’a dönmeyi değil, yapmayı düşündükleri işten dönmeyi ifade etmektedir ve
anlamı “onlar belki vazgeçerler” şeklinde olmalıdır.
Ayette fiil olarak geçen َ يَرْ ِجعُونyerciune kelimesi ( ر ج عr+c+a) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 104 kelime bulunmaktadır. Fiil
olarak bu kökten; dönmek, vazgeçmek, bırakmak, terk etmek, caymak, rica etmek, bir şey istemek anlamlarında kelimeler türemiştir. Bu kelime Kur’an’da pek
çok ayette vazgeçmek anlamında kullanılmıştır.17
Tam burada Yusuf’un kardeşleriyle karşılaşmasından başlayarak, kendisini
açık ettiği 89. ayete kadar anlatılan olaylardan sorulması gerekli önemli bir soru
ortaya çıkmaktadır.
Yusuf, daha 13 yaşında bir çocukken kardeşleri tarafından hadım edilerek bir
köle kervanına satılmıştır ama Mısır’a gelir gelmez bu kölelikten kurtulmuş ve
bir hayli imkân sahibi olmuştur. Kardeşleri ile karşılaşana kadar en az 25 yıl geçmiştir. Bu 25 yılda babasına ulaşmak, ona haber göndermek ve hatta babasının
yanına dönmek için önünde hiçbir engel kalmamasına rağmen bu yönde hiçbir
çabası olmamıştır. Bir orduyla babasına gidebilir veya bir ordu gönderip babasını ve kardeşini kendisine getirtebilirdi ama Yusuf bunu yapmamıştır. 25 yıl sonra
kardeşleri ile karşılaştığında, kendisini tanıtarak veya tanıtmayarak onları alıkoyabilir, hiçbir tehlike olmadan gidip babasını getirebilirdi. Ama Yusuf bunu da
yapmamıştır. İşte tüm bunlar zihinlerde önemli bir sorunun oluşmasına neden olmaktadır.
Yusuf sayısız imkânı olmasına rağmen aradan geçen 25 yılda neden babasına
ulaşmak için hiç çaba sarf etmemiştir?
Bu önemli soru kıssanın sonlarına doğru (Allah dilerse) cevabını bulacaktır.
Şimdi ele aldığımız ayetlere öngördüğümüz manayı verip bir sonraki bölüme geçelim.
17

3/72 – 7/168, 174 – 30/41 – 32/21 – 46/27
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Yusuf 12/59-62

ِ ُِيكم ۚ أَ َل َترو َن أَ ِنّي أ
ِ و َلما جهزهم بِجهازِ ِهم َق َال ا ْئت
وفي
وني ِبأَ ٍخ َل ُكم ِم ْن أَب
ُ
َْ
ُْ
ْ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ِ
ين
َ ا ْل َك ْي َل َوأَ َنا َخ ْي ُر ا ْل ُم ْنزِ ل

(59) (Yûsuf) onların yüklerini donattığında dedi ki: “Size babanızdan size kardeş olanı bana getirin. Görmüyor musunuz, ben kesinlikle o ölçeğin tam karşılığını veriyorum ve misafir ağırlayanların en iyisi benim.”

ِ َُفإ ِْن َلم َت ْأت
ِ وني ب ِِه َف َل َكي َل َل ُكم ِع ْن ِدي و َل َت ْقرب
ون
َُ
َ
ْ
ْ
ْ

(60) “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda sizin için de bir ölçek
olmayacak ve bir daha da bana yaklaşamayacaksınız.

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

(61) Dediler ki: Onun hakkında babasını ikna edeceğiz ve biz elbette ki (onu ikna
etmede) etkin olanlarız.

اع َت ُهم ِفي رِ َح ِالهِ م َل َع َّل ُهم َي ْعرِ ُفو َن َها ِإ َذا ا ْن َق َلبوا ِإ َلى
َو َق َال ِل ِف ْتي ِان ِه اجعلوا بِض
ُ
ْ
ْ
ْ َ َ َُ ْ
َ
ٰ
ِ
ون
ع
ج
ر
ي
م
ه
ل
َ ُ ْ َ ْ ُ َّ أَ ْه ِلهِ ْم َل َع

(62) (Yûsuf) Yardımcılarına dedi ki: “Nakit sermayelerini yolculuk yüklerinin
içine sokuşturun. Ailelerine geri döndüklerinde umulur ki onlar onu tanırlar da
belki (yapmayı düşündüklerinden) vaz geçerler.
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BİZİMLE GÖNDER
Yusuf 12/63

َف َل َّما َر َج ُعوا ِإ َلى أَبِيهِ م َقالُوا َيا أَ َبا َنا ُم ِن َع ِم َّنا ا ْل َكي ُل َفأَ ْر ِس ْل َم َع َنا أَ َخا َنا َن ْك َت ْل َوإ َِّنا
ْ
ْ
ٰ
ون
َ َُل ُه َل َح ِافظ
Onlar, babalarına döndüklerinde, “Ey babamız! Bize artık zahire ölçeği verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki zahire ölçeği alalım. Onu biz elbette koruruz” dediler. (DİB meali)

Yusuf kıssasının babalarının sevgisini kıskanan kardeşler temeline oturtulamayacağını, kardeşlerin amacının babalarının sevgisinin yönünü değiştirmek değil, resullüğün yönünü değiştirmek olduğu ilk ayetlerin açıklamalarında (birinci
kitap) geniş olarak belirtilmişti. Yakup’un Yusuf ve kardeşi dışında kalan oğulları, babalarından sonra resullüğün kendilerinden birine ya da kendi soylarına
geçmesini sağlama amacıyla adeta Yüce Allah ile güreşe tutuşmuşlardır. Onların
böyle yapmalarının kökeninde Yusuf ve kardeşinin annelerinin farklı olması yatmaktadır. Yani Nebîlik soyunun gelişiminde babanın değil annenin etkin olduğu
fikrine saplanmışlardır.
Peki bu kardeşler böylesi bir fikre nereden sahip olmuşlardır?
Surenin 21-59 ayetleri Yusuf’un Mısır’a gelişinden, kıtlığı yöneten biri oluşuna kadar süren dönem anlatmaktadır. Bu ayetlerde o günkü Mısır’ın dini, siyasi, ekonomik, mimari, sanayi, tarım, hayvancılık, hukuk vs gibi konularda ne
durumda olduğunu belirten pek çok ipucu bulunmaktadır. Nitekim ikinci kitabın
başlarında bu konularla ilgili detaylı bir çalışma yapılmış, o günkü Mısır’ın her
yönüyle gelişmişliği ortaya konulmuştu.
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Kuşkusuz o günkü Mısır toplumunun en belirgin özelliği anaerkil bir toplum
olmasıdır. Bununla ilgili detaylı bilgi özellikle 40. ayet bağlamında verilmişti.
Gelişmiş toplumlar her zaman etraflarını etkilemişlerdir. Köle kervanlarının
ve devamında diğer kervanların yönünü Mısır’a çevirmesi, oranın etrafını da etkilediğini ortaya koymaktadır. O günkü Mısır hakimiyet alanı olarak daha küçük
bir bölgenin adıdır ama medeniyet anlamında etki alanı olarak çok daha geniş
coğrafyalara nüfuz etmiş olmalıdır. Anaerkil yapıları diğer insanların da bundan
etkilenmesine sebep olmuştur. Soyun kadından devam ettiği, verasetin kadın yoluyla belirlendiği, çocukların anne isimleriyle anılmaları muhakkak çevresinde
de etkisini göstermiş olmalıdır.
Yusuf’un kardeşlerinin de soy gelişiminde belirleyici olarak anneyi görmeleri durup dururken olmamıştır. Onlar da mutlaka o günkü Mısır’da hâkim olan
bu anlayışın etkisinde kalmışlardır. Hele ki bu durum onların çok işine geliyorsa
bunu alıp kendi lehlerine kullanmamış olmaları mümkün değildir. Onların anlayış olarak o günkü Mısır’ın etkisinde olmaları çok daha belirgin hale gelecek ve
hatta o oğulların devamı olan İsrail oğulları, bunu din haline getireceklerdir. Yani
sonradan Yahudileşen Yakup oğulları ve onların soyları Mısır’dan etkilenmeye
daha oraya yerleşmeden başlamışlardır.
Babalarının yanında tam bir teslimiyet göstererek farklı bir davranış sergileyen bu oğullar uzun süre münafıklık yapmış ve münafıklıkları ortaya çıktıktan
sonra da bu ahlaklarını devam ettirmişlerdir. Kalben Mısır dinine iman etmiş olan
bu kardeşler, görünürde babalarının dinindenmiş gibi davranmış, dahası babalarının dinini de kalplerinde sakladıkları inançlarına göre şekillendirmek için her
türlü tuzağı kurmaktan vazgeçmemişlerdir.
Resullüğün babalarının ukdesinde, onun denetiminde olduğu vehmine kapılıp, kendileri gibi güçlü kuvvetli, söz ve eylem birliği yapmış, aynı anneden olmuş oğulları değil de o sıralarda biri henüz ergenlik çağına girmiş, diğeri yeni
doğmuş ve sadece iki tane olan oğulları tercih ettiği için, bir Allah resulü olan babalarına bile “elbette babamızın apaçık bir sapıklık içinde olduğu o kadar kesin
ki” (Yusuf 8) demekten çekinmemişlerdir. Onların bu söylemleri boş bir lakırdı
değildir. Onlar buna kesinlikle inanmaktadırlar.
Yüce Allah’ın gönderdiği ve vahy ettiği bir resul sapıksa, yeryüzünde daha
kim doğru yolda olabilir ki!.. Elbette ki resul olan babalarına sapık dedikleri için
kendilerinin çizdiği yolun daha doğru olduğuna kendilerini inandırmışlardır...Bu
durumda, Resul olan babaları kendisine indirilen vahiylere rağmen sapıktır(!)
ama şeytanın vahy ettiği kendileri doğru yoldadır!..
İşte onlar böyle bir anlayışa o gün herkesin gözünü kamaştıran Mısır
medeniyetinin(!) etkisiyle gelmişlerdir. Bir inanç olarak bunu yıllarca taşımış ve
etraflarına da babalarının sapıklık içinde olduğunu kabul ettirmişlerdir. Yakup
kendisine inanmayan oğulları tarafından kuşatılmış, Allah’tan aldığı vahiy-
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lerin etrafına yayılması engellenmiştir. Yakup’un içine düştüğü bu durum,
bir resul yaşarken ve hala vahiy almaya devam ederken, ikinci bir resul gönderilmesinin sebebini de açıklamaktadır.
Yanlarında bulunan babaları Allah resulü Yakup’u mümkün olduğu kadar etkisiz hale getirmek, kendileri dışında kalan iki oğulu bir şekilde ortadan kaldırmak ya da onların resul olmalarını engellemek, bunu da yapamıyorlarsa onlardan sonra resullüğün kendi soylarına geçmesini sağlamak ve Yüce Allah’ı buna
mecbur etmek... İşte onlara göre bu hedeflerine ulaşmak için önlerinde tek engel kalmıştır. Yusuf’un ana baba bir kardeşi. Bu kardeş de ortadan kalktığında
tüm hedeflerine ulaşmış olacaklar önlerinde hiçbir engel kalmamış olacaktır.
Bundan sonrasında yapacakları şey, Yüce Allah’ın sözünde durup durmayacağını
beklemekten başka bir şey olmayacaktır.
Hatırlanacağı üzere birinci kitapta Yüce Allah’ın nübüvveti İbrahim soyuna
tahsis ettiğini;
Hadid 57/26

ِ ولقد أَرسلنا نوحا وإِبر
ِ
اه
ۖ اب ۖ َف ِم ْن ُهم ُم ْه َت ٍد
ُّ يم َو َج َع ْل َنا ِفي ُذ ِّر َّي ِتهِ َما
َ الن ُب َّو َة َوا ْلك َت
َ َْ َ ً ُ َْ َ ْ ْ ََ َ
ْ
ِ و َك ِثير ِم ْنهم َف
ون
َ اس ُق
ُْ ٌ َ
Andolsun, biz Nûh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği
ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, ama
içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. (DİB meali)

İbrahim’den sonra gelecek tüm imamların zalim olmamaları kaydıyla İbrahim
soyundan çıkacağı hususunda Yüce Allah’ın İbrahim’e söz verdiğini;
Bakara 2/124

ٍ اهيم ربه ب َِك ِلم
ِ ات َفأَ َتمهن ۖ َق َال ِإ ِنّي ج
ِ
ِ اع ُل َك ِللن
ِ
اس إ َِم ًاما ۖ َق َال
َّ
َ
َّ ُ َّ
ُ ُّ َ َ َوإِذ ْاب َت َل ٰى إ ِْب َر
َ
ِ
ِِ
ين
ُ َو ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي ۖ َق َال َل َي َن
َ ال َع ْهدي الظَّالم

Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim de “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti. Bunun
üzerine Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. (DİB
meali)

İşte bu iki ayet üzerinden belirtmiştik. İbrahim’in kendisine verilmiş olan bu
sözü elbette ki zürriyetine aktarmak zorundadır. Yani Yakup oğullarının tamamı babalarından sonra gelecek elçinin Yüce Allah’ın sözü gereği kendilerinden
ya da kendi soylarından biri olacağını kesinlikle biliyorlardı. Babaları Yakup’tan
sonra Yusuf’un elçi olması durumunda ne kendileri ne de soyları bir daha resul
olamayacaklardı. Yüce Allah’ın planlaması resullerin, resul olanların soyundan
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gelmeleri üzerine kurulmuştu. Yani içlerinden kim resul olacaksa artık Resullük
onun soyundan devam edecekti. İşte bunu bilen Yakup oğulları Yusuf’u hadım
ederek Allah’ı ya İbrahim’e verdiği sözünden dönmeye ya da kendilerinden ve
soylarından birini elçi seçmeye mecbur bırakmak istemektedirler. Çünkü Yusuf
elçi olsa dahi soyu olmadığı için Yusuf, ya son elçi olacaktır ya da Allah mecburen Yusuf’u hadım eden kardeşlerden birini ya da onlardan birinin soyunu elçi
olarak seçecektir. İşte bu yüzden Yusuf’u öldürmemiş onu hadım etmişlerdir.
Fakat önlerindeki Yusuf engelini kaldırmalarına rağmen diğer kardeş hala bir
engel olarak durmaktadır ve Yakup onu çok sıkı bir koruma altına almıştır. Bu
kardeş 25 yaşını çoktan aşmış olmasına rağmen, babası hiçbir şekilde onun hakkında diğerlerine güvenmemektedir.
Uğradıkları kıtlıktan dolayı Mısır’a erzak almaya gitmeleri ve bu erzağı sıkı
koruma altında tutan Yusuf’un “bir dahaki gelişinizde baba bir kardeşinizi getirmezseniz size erzak vermeyeceğim” demesi onlar için altın tepside sunulan bir
fırsat olmuştur. Yalan söylemelerine, bahane uydurmalarına, bin dereden su getirmelerine gerek yoktur. Çünkü ellerinde gerçek bir bahane vardır. Bu bahane ya
ailenin hepsinin açlığa uğraması ya da Yusuf’tan sonra asla güvenmediği oğullarını onlarla birlikte Mısır’a göndermesidir. Üstelik bu onların bir isteği değil, bizzat zahire alacakları kişinin isteğidir. Dolayısıyla herhangi bir yalan, herhangi bir
komplo yoktur. İşte bu durum onlara, belki de 25 yıldan fazla zamandır bekledikleri fırsatı sunmuştur. Aslında bu durumu bile bile onlar oluşturmuştur.
Bu yüzden Mısır’dan döner dönmez ve hatta daha yüklerini bile açmadan “Ey
babamız! Bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki zahire
alalım. Kesinlikle biz elbette onun yeminle koruyucularıyız” diyerek babalarını,
küçük kardeşlerini kendileriyle Mısır’a göndersin diye ikna etmeye başlamışlardır. Oğulların yüklerini bile indirmeden babalarını ikna etmeye giriştikleri daha
ْ ضا َعتَهُ ْم ُر َّد
sonra gelecek 65. ayette geçen ت إِلَ ْي ِه ْم
َ ِ“ َولَ َّما فَتَحُوا َمتَا َعهُ ْم َو َجدُوا بmetalarını
açtıklarında sermayelerini olduğu gibi kendilerine geri verilmiş olarak buldular” cümlesinden anlaşılmaktadır.
Daha önceki ayetlerde Yusuf’un onların sermayelerini yüklerinin içine geri
koymasının amacının onları Mısır’a döndürmek olmadığını belirtmiştik. İşte bu
ayette oğullar yüklerinin içindeki parayı bulmadıkları ve hatta yüklerini açmadıkları halde döner dönmez babalarını ikna etmeye girişmişler, onu kendileri ile
göndermeye ikna etmeye başlamışlardır bile. Yani sermayeyi bulmaları onların
Mısır’a dönmelerinde asıl etken değildir. Zaten oraya kafalarındaki plan ile geri
dönmeye can atmaktadırlar.
Yusuf 12/63

َف َل َّما َر َج ُعوا ِإ َلى أَبِيهِ م َقالُوا َيا أَ َبا َنا ُم ِن َع ِم َّنا ا ْل َكي ُل َفأَ ْر ِس ْل َم َع َنا أَ َخا َنا َن ْك َت ْل َوإ َِّنا
ْ
ْ
ٰ
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ون
َ َُل ُه َل َح ِافظ

Onlar, babalarına döner dönmez, “Ey babamız! O ölçek bizden men edildi, Artık
kardeşimizi bizimle gönder ki ölçüp alalım, Onun koruyucuları kesinlikle biziz.
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MÜNAFIKLIK
Yusuf 12/64

ۖ اللُ َخير َح ِاف ًظا
آمنُ ُكم َع َلي ِه إ َِّل َك َما أَ ِم ْن ُت ُكم َع َلى أَ ِخ ِيه ِمن قبل ۖ ف
قال هل
ْ ْ َ َْ َ َ
ٌ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ
ٰ ْ
ِ ِ
ين
وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ

Yakub onlara, “Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en
merhametlisidir” dedi. (DİB meali)

Daha yüklerini açmadan babalarından, kardeşlerini kendileriyle göndermesini
istemişlerdir ama Yakup onlara Yusuf ile yaşadığı acı tecrübeyi hatırlatarak güvenmeyeceğini söylemiştir. Aslında Yakup’un gösterdiği bu tavır onlar için zaten bekledikleri bir durumdur. Zira daha Mısır’da Yusuf’un yanındayken, Yusuf
onlara “size babanızdan kardeş olanla bana gelmezseniz, tahıl yok” (Yusuf 60) dediğinde onlar “onun hakkında babasını ikna edeceğiz, kesinlikle biz bu konuda
etkiniz” (Yusuf 61) demişlerdi. Yani bu kardeşlerini alıp Mısır’a getirmek için babalarını ikna etmek zorunda olduklarını, babalarının kardeşlerini kendilerine hemen vermeyeceğini zaten biliyorlardı. Bunu bildikleri için o an orada olmamasına rağmen onun adına da tahıl istemişler ve bile bile ailelerini ve kendilerini zor
duruma sokmuşlar, bu yolla babalarının o kardeşi kendileri ile göndermeye mecbur kalacağını hesaplamışlardır.
Yakup onlara, Yusuf’u hatırlatarak ne demek istemiştir?
Yakup’un daha surenin en başında, Yusuf kendisine rüyasını anlatır anlatmaz
ona söylediği ilk şey “sakın rüyanı kardeşlerine anlatma sana tuzak kurarlar”
(Yusuf 5) olmuştu. Bu söz Yusuf’un aynı anneden olmayan diğer kardeşlerinin, Yusuf ve kardeşine karşı kardeşçe duygular taşımadıklarını, bu durumun daha önce-
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sinden devam ettiğini ve Yakup’un da bunu bildiğini göstermektedir.
Fakat bir yandan kardeşlerin tuzak kuracağı hususunda Yusuf’u uyaran Yakup, diğer yandan “Yusuf’u bizimle gönder, yesin, eğlensin” gibi çok basit bir
gerekçe ile Yusuf’u tuzak kurarlar dediği oğullarla göndermekte bir beis görmemiştir. Bir nevi kurt sürüsüne kuzu teslim etmiştir. Ama Yusuf’u onlara teslim
ederken “Onu götürmeniz beni hüzünlendirir ve o kurt gibi gaddar ve kurnaz olanın onu gasp etmesinden korkuyorum. Siz ondan gafilsiniz (iç yüzünü bilmiyorsunuz)” (Yusuf 13) şeklinde onları büyük kardeşe karşı uyarmasından, Yakup’un tüm
oğulları hakkında olumsuz düşünceler taşımadığı anlaşılmaktadır.
Bu olaylar olurken Yakup’un tüm oğullarının babalarının yanında olmadığı
15. ayette geçen “böylelikle onu götürüp, o hadımlığın gayblerine sokmak için
toplandıklarında” cümlesinden anlaşılmaktadır. Eğer onların hepsi bir arada olsalardı “toplandılar” denmezdi.
Bu kardeşler babalarını aldatmış, kendilerini şeytanın vahyi ile besleyen, babasından ayrılıp gitmiş ağabeyleri ile iş birliği yapmış ve nihayetinde yine büyük
kardeşin telkini ile Yusuf’u hadım ederek bir köle kervanı ile Mısır’a göndermişlerdir. Daha sonra münafıklık yaparak babalarına ağlayarak gelmiş ve tüm suçu
büyük kardeşin üzerine atarak rol yapmışlardır. Yakup bu oğulların söylediklerine inanmamış, onların da Yusuf’a karşı kurulmuş tuzağın içinde olduklarını söylemiştir. Fakat onlara inanmamış olmasına rağmen Yusuf’u aramak için herhangi
bir çaba da göstermemiştir. (Birinci kitapta bu meseleler üzerinde çok daha detaylı durulmuştur)
Yakup’un o zamanlar Yusuf’u arayıp bulmak için neden çaba sarf etmediği sorusu ilerleyen bölümlerde cevaplanmaya çalışılacaktır. Bizim burada dikkat
çekmek istediğimiz husus; Yakup’un, hala yanında bulunan oğullarına karşı bir
suçlama getirmemiş olmasıdır.
Bu bölümde ele aldığımız 65. ayette Yusuf’un başına gelenleri hatırlatmaktadır. Yusuf’u onlara güvenmiş, onları büyük kardeş hakkında uyarmış olmasına
rağmen, onlar Yusuf’u büyük kardeşe karşı koruyamamışlardır. Yakup cephesinden olay böyle görünmektedir. Evet o zaman Yusuf hakkında yanında bulunan
oğulların söylediklerine inanmamıştır ama inanmamış olmasına rağmen bu oğullar hala babalarının yanındadır. Yani Yakup Yusuf’un başına gelenlerden dolayı
onlara herhangi bir yaptırım uygulamadığı gibi ne kendisi onlardan uzaklaşmış
ne de onları kendinden uzaklaştırmamıştır. Yaptığı tek şey Yusuf’un kardeşini
daha yakın bir koruma altına almak olmuştur.
Yakup’un bu durumu tuhaf bir durumdur. Bu bir nevi her an değerli bir şeyi
çalmak için pusuda bekleyen hırsızlarla koyun koyuna yaşamak gibi bir şey olmaktadır. Yusuf’un kendisinden koparılmasının üzerinden 25 yıldan daha fazla
bir zaman geçmiştir. Yakup tüm bu 25 yılı münafıklık yapan bu oğulların, diğer
oğlu da ne zaman çalacaklar korkusuyla mı yaşamıştır? Bu durum cidden tuhaf
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bir durumdur. Bir Allah resulü olarak oğullarını hidayete çağırmak, onları tuttukları yanlış yoldan çevirmek, Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle güvenmelerini
öğütlemek hidayet üzeri yaşamıyorlarsa onlarla ilişkilerini minimize etmek durumundayken, 25 yıl onlarla koyun koyuna yaşamak ve durmadan korku hissetmek
anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki bu konuda Yüce Allah’ın koyduğu kurallar en iyi
Yakup tarafından bilinmektedir.
Mucadele 58/22

ِ َّ ون ب
الل َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو
َ ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخرِ يُ َو ُّاد
َ َُل َت ِج ُد َق ْو ًما يُ ْؤ ِمن
َّ ون َم ْن َح
َ َّ اد
َكانُوا َآب َاء ُهم أَ ْو أَ ْب َن َاء ُهم أَ ْو إ ِْخ َوا َن ُهم أَ ْو َع ِشير َت ُهم ۚ أُو ٰ َل ِئ َك َك َت َب ِفي ُق ُلوبِهِ م
ْ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ٍ وح ِم ْنه ۖ وي ْد ِخ ُلهم جن
ِ ات َتجرِ ي ِمن َتح ِتها ْالَ ْنهار َخ ِال
َ َ اليم
ِ
ين
د
ِر
ب
م
ه
د
َّ َ ْ ُ
َ
ْ
َ ْ ْ
ُ َ
ُ َ ُ ٍ ُ ْ ُ َ ان َوأ َّي
َ ْ
ِ الل ۚ أَل إِن ِحزب
ِ ِفيها ۚ ر ِضي الل عنهم ورضوا عنه ۚ أُول ِئك ِحزب
الل ُهم
ُ َّ َ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ َ ٰ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ
ون
َ ا ْل ُم ْف ِل ُح

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman
olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden
ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta
kendileridir. (DİB meali)

Bu ayetin anlattıklarının Yakup tarafından bilinmiyor olması mümkün değildir. Yüce Allah’ın kelimelerinde bir değişme yoktur ve olamaz da. Muhammed
(a.s)’e verilen vahiy neyse, Kur’an’da resullerden ve onlara inananlardan ne istenmişse tıpkısının aynısı Yakup için de geçerlidir. Şu hâlde Yusuf’u kendisinden
kopardıklarında oğullarına inanmayan dahası ilerleyen bölümlerde ikinci oğlunu da kendisinden kopardıklarında yine onlara inanmayan Yakup neden hala bu
oğullarla ilişkilerini devam ettirmektedir?
Yakup bir Allah resulüdür ve her davranışının temelinde mutlaka vahiy olmak
zorundadır. Vahiyler karşısında en titiz insanlar resuller olmak zorundadır. Herkesten önce onlar Yüce Allah’tan aldıkları vahye göre yaşamak durumundadırlar.
Elbette ki Yakup da tuhaf görünen bu durumu yaşarken kesinlikle vahyi öncelemiştir. Onun tuhaf görünen bu davranışını anlamanın tek yolu vahye sarılmaktır.
Yüce Allah vahiyler göndererek insanın varlıkla olan ilişkisinin doğru zeminde olmasını düzenlemiştir. İnsanın kurduğu ilişkiler şu çeşitliliktedir.
1- İnsanın tabiat (hayvan, bitki, doğal çevre) ve evrenle olan ilişkisi.
2- İnsanının kendisiyle olan ilişkisi
3- İnsanın yakın çevresiyle olan ilişkisi
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4- İnsanın diğer insanlarla olan ilişkisi
5- İnsanın kendisini yaratan ve ona her şeyi veren Yüce Allah ile ilişkisi
Bu beş başlık altında onlarca hatta yüzlerce alt başlık oluşturmak mümkündür. Konumuzla alakalı olarak ele almamız gereken başlık insanın yakın çevresi
ile olan ilişkilerdir.
Yüce Allah insanı tanımlarken hep tasnifler yapmış ve tasnif ettiklerinin tanımını yaparak onları tanıtmıştır. Mesela, Yüce Kur’an’ın en başında “müttaki”
tasnifini yapmış ve onları tanımlamıştır.
Bakara 2/1-2

(1) ELİF! LÂM! MÎM!

الٓم
ٓ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ اب َل َر ْي َب ۛ فيه ۛ ُه ًدى ل ْل ُم َّتق
ُ ٰ َذل َك ا ْلك َت

(2) İşte bu, “müttakilere doğru kılavuzluk ettiğinde hiçbir şüphe olmayan o kitaptır.

Yüce Allah bu ayetle “müttaki” kavramıyla bir tasnif yaptıktan sonra, tasnif
ettiği bu kavramın tanımını da yapmıştır.
Bakara 2/3-5

ِ
ِ
ِ
ون
َ اه ْم يُ ْن ِف ُق
َ يم
َ ُين يُ ْؤ ِمن
ُ الص َل َة َوم َّما َر َز ْق َن
َ اَ َّلذ
َّ ون
ُ ون بِا ْل َغ ْي ِب َويُق

(3) Onlar (müttakiler), O gaybe kesin güvenirler, salatı düzgün ikame ederler,
onları rızıklandırdığımız şeylerden (Allah’tan başkasından) karşılık beklemeden
dağıtırlar.

ِ ون بِما أُ ْنزِ َل ِإ َلي َك وما أُ ْنزِ َل ِمن َقب ِل َك وب ِْال ِخر ِة هم ي
ِ
ِ
ون
َ ُوقن
َ َوا َّلذ
َ
َ َ ْ
ُ ُْ َ
َ َ ُين يُ ْؤمن
ْ ْ

(4) Ve yine onlar (müttakiler), sana indirdiğimizi de senden önce indirdiğimize
de kesin inanırlar ve onlar o sona da kesinlikle ikna olurlar.

ون
َ أُو ٰ َل ِئ َك َع َل ٰى ُه ًدى ِم ْن َر ِّبهِ ْم ۖ َوأُو ٰ َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح

(5) İşte bunlardır rablerinin kılavuzluğu üzerinde olanlar (o müttakiler). Ve o
başarılı olanlar işte bunlardır.

Yüce Allah bu şekilde muttaki tasnifi yapmış daha sonra onları tanıtmıştır. Elbette ki daha sonra bunların hayatlarına düzen getirmiş, ilişki içerisinde bulunduklarına davranış biçimi geliştirmiştir.
Bu muttakilerin Yüce Allah ile olan ilişkilerinin yalnızca O’na kul olma şek-
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linde olacağını,18 tüm beklentilerinin sadece Allah’tan olması gerektiğini,19 sadece Yüce Allah’tan korkarak hareketlerine ona göre çeki düzen vermeleri gerektiğini,20 Yüce Allah’ın onlar hakkında her şeyi bildiğini bilip ona göre davranmaları
gerektiğini,21 Yüce Allah’ın gönderdiği vahiylere uymaları gerektiğini,22 yaptıkları her iyi şeyin karşılığının sadece Yüce Allah’tan beklemeleri gerektiğini,23 her
halükarda teşekkür edilmesi gerekenin sadece Allah olduğunu bilmelerini,24 yaptıkları hatalara, günahlara, yanlışlara kendi kendilerini mahkum etmemelerini,
Yüce Allah’ın bunları affedebileceğine kesin inanmaları gerektiğini,25 Allah’ın
belirlediği davranış kısıtlamalarına, çizdiği sınırlara uymaları gerektiğini,26 herhangi bir şeyi yasaklayanın sadece Allah olduğuna inanmaları gerektiğini27 gibi
şeylerle belirtmiş ve Allah ile kurulması gereken ilişkinin tüm hatlarını, sınırlarını, davranış biçimlerini göstermiştir.
Bunun yanında bu muttaki tasnifine giren insanların; insanlar, tabiat, evren,
diğer varlıklar, yakın ve uzak kişiler ve en sonunda kendileri ile olan ilişkilerinin
nasıl olması gerektiğini bildirmiş ve her şeyin çerçevesini çizmiştir.
Tasnif edilip tanım getirilen her şey için bir davranış biçimi geliştirmek mümkündür. Tehlikeli olarak tanımladığınıza karşı önlem alarak uzaklaşılır, güvenli
olarak tanımladığınıza karşı davranış geliştirip ona sığınabilirsiniz. Düşman olduğu belli olana karşı sakınır, dost olduğu belli olana karşı yakınlık duyarsınız.
İnsan oğlu tam olarak üzerinde düşünmese bile hayatta yaptığı her şeyi
tasnifler ve tanımlar üzerinden yapmaktadır. Tasnif ve tanım olmadan hiç kimse
hiçbir şeye karşı bir davranış biçimi geliştiremez. Baba olarak tanımladığınıza
baba, anne olarak tanımladığınıza anne, insan dediğinize karşı insan, hayvan
dediğinize karşı hayvan muamelesi yaparsınız. Ama insan mı hayvan mı olduğunu
bilmediğiniz bir yaratığa karşı bir davranış biçimi geliştiremezsiniz. Ya da ne
olduğunu bilmediğiniz bir sıvıya karşı su muamelesi, ne olduğunu bilmediğiniz
bir cisme karşı ekmek muamelesi, kim olduğunu bilmediğiniz birine karşı baba
muamelesi, suçlu olduğunu bilmediğiniz birine suçlu, masum olduğunu bilmedi18

Bkz. Bakara 2/21

19

Bkz. Bakara 2/201

20

Bkz. Bakara 2/203, 223

21

Bkz. Bakara 2/233 – 4/128

22

Bkz. Ali İmran 3/50

23

Bkz. Ali İmran 3/115

24

Bkz. Ali İmran 3/123

25

Bkz. Nisa 4/128, 129

26

Bkz. Maide 5/2

27

Bkz. Maide 5/4
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ğiniz birine suçsuz, akıllı olduğunu bilmediğiniz birine akıllı, deli olduğunu bilmediğiniz birine karşı akılsız muamelesi yapamazsınız.
İnsan oğlunun tüm davranışları kesinlikle tasnif ve tanım üzerine kuruludur.
Bunu bilinçli ya da bilinçsiz yapmasının hiçbir önemi yoktur. Bir şeyin tasnif ve
tanımı yoksa insan ona karşı doğru bir davranış biçimi geliştiremez.
İşte Yüce Allah’ın Kur’an’ı baştan sona tasnif ve tanıma üzerine bina
edilmiştir. Yüce Allah’ın her şey hakkında mutlaka bir tasnifi ve tanımı ve bu
tasnif ve tanımlar üzerinden buyurduğu bir davranış biçimi vardır.
Ehli kitap diye bir tasnif ve tanım getirmiş ardından onlarla kurulacak her türlü ilişki biçimlerini buyurmuştur. İlişki biçimleri kişinin konumuna göre farklılık
arz eder. Mesela, ehli kitabın çoğunlukta ve hakimiyetin, gücün, iktidarın onlarda
olduğu bir ortamda yaşayanın kuracağı ilişki biçimi ile, hakimiyetin, gücün, iktidarın muttakilerde olduğu bir ortamda yaşayan birinin ehli kitapla kuracağı ilişki
biçimi farklılık arz edecektir. Yüce Allah bunların hepsinin tanımını yapmış ve
hepsinde üzerinde olunması gereken davranış biçimlerini belirlemiştir. Bir kere
her ne durumda olunursa olunsun kendisini muttaki tasnifi ve tanımı içinde görenlerin ve o tanımın davranış kodlarına iman eden insanların, tasnif ve tanımlarını bozacak hareketlerden kaçınmalarını buyurmuştur. Yani güçlü olduğunuzda
adaletli, güçsüz olduğunuzda zalim olun, siz onların içlerindeyken haramları ve
helalleri çiğneyin ama onlar sizin içinizdeyken helal ve haramlara uyun gibi iki
yüzlülüğü asla emretmemiştir. Ortamın farklılığı davranış biçimlerinin farklılığıdır, yoksa davranış biçimlerinin temelinin farklılığı değildir. Mesela, ister onların
içinde, ister onlar bunların içinde, ister tek başına, ister topluca, ister uzakta, ister
yakında nerede ve ne şekilde olunursa olunsun tüm davranış biçimlerinin temelinde adalet, kıst, merhamet, şefkat, iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük olunması
gerektiği değişmez bir kural olarak belirlenmiştir. Değişen sadece davranış biçimlerinin tezahürlerdir hepsi bu kadar.
Yüce Allah Kur’an’da mü’min, müşrik, fasık, zalim, kâfir, ehli kitap, Yahudi,
Hıristiyan, mücrim gibi birçok tasnif ve bu tasniflerin tanımını yapmıştır. Alt başlıkları ne kadar çok olursa olsun Yüce Allah bunlarla ilgili mutlaka bir davranış
biçimi buyurmuş, hukuki bir çerçeve çizmiştir. Hangi durumda nasıl bir anlayışla
bu tasniflere yaklaşılmasından, hangi durumda hangi davranış biçimi ile muamele edilmesine kadar her şeyi buyurmuştur.
Yüce Allah’ın Kur’an’ın da tasnif ve tanımı, tasnifsizlik ve tanımsızlık olan
bir tek grup vardır. Herhangi bir davranış biçimi geliştirilemeyen, herhangi hukûki bir çerçeveye girmeyen, ilkeleri ve bir kalıbı da olmayan bu grup “münafıklardır.”
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Evet münafıklığın bir çerçevesi, ilkesi ve kalıbı yoktur. Bunun münafıklık
diye adlandırılması tam da bundandır. Tasnifi ve tanımı mümkün olmayan, bir
kalıba girmeyen, bir çerçevede bulunmayan demektir.
Kök itibariyle  ن ف قharflerinden türemiş olan münafık kelimesi asıl itibarıyla
َ
 نَافقnifak kelimesinin türevidir. ( نَافَقn+f+k) kelimesi anlam olarak tarla faresinin
deliği demektir. Tarla faresinin bu kelimeyle adlandırılması, tarla faresinin girdiği yer belli olsa da çıktığı yerin belli olmamasındandır. Çünkü tarla faresi kendisine yuva yaparken, onlarca girişi ve onlarca çıkışı olacak şekilde yapar.
İşte münafığı tanımsız yapan da budur. Girdiği yer görülse de nereden
çıkacağı belli olmadığı için ona bir davranış biçimi geliştirmek mümkün değildir.
Genelde münafık kelimesine iki yüzlü anlamı yüklenmiştir. Oysa bu anlam tam
olarak kelimenin kast ettiği anlamı vermemektedir. Çünkü münafığın iki tane
yüzü değil, onlarca hatta yüzlerce yüzü vardır. Ona iki yüzlü denmesinin sebebi
bir yüzünün Müslüman yüzü, diğer tarafta onlarca yüz olmasından dolayıdır.
Münafığın Müslüman yüzünden hariç yüzlerce yüzü vardır. Hangi davranışında hangi yüzü kullandığı belli değildir. Bir yüzüne bakıp Müslüman dediğinizde
o hemen Yahudi yüzünü gösterir, ona Yahudi gibi davrandığınızda bir bakmışsınız Hıristiyan oluvermiş, Hıristiyan muamelesi yaptığınızda ise en muttaki Müslüman yüzünü takınıverir ve sizi bir Müslüman’a Hıristiyan muamelesi yaptınız
diye sizi suçlu bile çıkarır.
Münafıklar Allah resulü Muhammed (a.s)’in mescidinde onunla beraber namaz kılmış, müşriklerle yapılacak savaşlara onunla beraber çıkmışlardır. Yeri
gelmiş Allah yolunda infak ettiklerini söylemiş, yeri gelmiş barışı sağlama adına Allah resulü ve Yahudiler arasında barış elçisi olmuşlardır. Münafık oldukları, her fırsatta Allah resulüne ihanet ettikleri belli olduğu halde önerilen tek
davranış biçimi “onlardan ölen birine dua etme, mezarı başında durma,28 onlara sert davran ve mücadele et29 ve onlar başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturma”30 şeklinde olmuştur. Bunun dışında bir davranış biçimi, hukuki
bir düzenleme, herhangi bir cezai müeyyide önerilmemiştir. Bu yüzden onlar da
Müslümanlar gibi beş vakit camiye koşmuş, Allah yolunda yapılan savaşların
içinde bulunmuş, zekat vermiş, sadaka dağıtmış, Cuma namazlarını kılmış, hacca
gitmiş, Kur’an öğrenmiş ve öğretmişlerdir.
İşte bu yüzden Yakup da münafıklık yapan oğulları ile beraber oturmuş, onları
civarından uzaklaştıramamıştır. Çünkü onlar onun yanında başka arkasından
başka şekilde davranmışlardır.
Kur’an’da kıssaları anlatılan resulleri bir kronoloji şeklinde aldığımızda Ya28

Bkz. Tevbe 9/84

29

Bkz. Tevbe 9/73

30

Bkz. Nisa 4/140
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kup’a gelene kadar sıralama şu şekilde olmaktadır. Adem, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup. Ondan önceki resullerin kıssalarında münafıklık
ya da münafık olduklarına hükmedilecek birilerinin olduğuna dair bir çıkarım
yapmak mümkün gözükmemektedir. İnsanlık tarihinin ilk münafıkları Yakup’un
oğulları olmuştur. Babalarının yanında sadık birer mü’min olan bu oğullar, babalarının arkasından onun sapıtmış olduğunu, hatta bu sapıklığının gün gibi ortada olduğunu söylemişlerdir. (Yusuf 8) Babaları onları toplayıp, benden sonra kime
kul olacaksınız dediğinde onlar, “elbette atalarımız İbrahim, İshak’ın ilahına”
(Bakara 133) demişlerdir. Ama bunu dedikten hemen sonra babalarını aldatmış, Yusuf’u hadım etmiş ve üstüne ağlayarak babalarına gelmiş, kendilerinin hiçbir şey
yapmadıklarını, tek suçlunun en büyük kardeşleri olduğunu söylemişlerdir. (Yusuf 11-20)

Yakup’un bunlara karşı geliştireceği bir tavır, uygulayacağı bir yaptırım, yoktur. Çünkü; elinde onlara isnat edebileceği bir delili bulunmamaktadır. Sadece
zan ve şüphe üzerinden herhangi birine suç isnat edilemez ve Yakup da etmemiştir.
Yapabileceği tek şey elinde kalan oğlunu sıkı bir korumaya almak ve onlardan
korumaktır. O bir resul olsa da onların kalbini bilmesinin imkânı yoktur. Görünene göre hareket etmiş, görünen üzerinden davranış geliştirmiştir. Çünkü Yüce
Allah’ın buyruğu bu yöndedir.
Kur’an’da 32 defa geçen münafık kelimesinin bağlamları neyi emrediyor,
neyi söylüyorsa, aynı şeyler Yakup ve hatta tüm elçiler için de geçerlidir.
Bu zoraki aradan sonra kıssaya tekrar dönecek olursak, Mısır’dan etekleri zil
çalarak gelen oğullar daha yüklerini indirmeden babalarını en küçük kardeşlerini kendileriyle Mısır’a tahıl almaya(!) göndermesi için ikna etme girişimine başlamışlardı. Aslında daha Mısır’dayken o kardeşi babalarından koparmanın kolay
olmayacağını zaten biliyorlardı. Nitekim bekledikleri olmuş, babaları onlara Yusuf’u hatırlatarak bu isteklerini kabul etmemiş ve endişesini dile getirmiştir.
Yusuf 12/64

ۖ اللُ َخير َح ِاف ًظا
آمنُ ُكم َع َلي ِه إ َِّل َك َما أَ ِم ْن ُت ُكم َع َلى أَ ِخ ِيه ِمن قبل ۖ ف
قال هل
ْ ْ َ َْ َ َ
ٌ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ
ٰ ْ
ِ ِ
ين
وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ

(Yakup onlara) “Daha önce Yusuf hakkında size güvenmiş olduğum gibi onun
kardeşi hakkında da size güveneyim mi? dedi. Bir koruyucu olarak Allah en hayırlısıdır ve merhametlilerin en merhametlisi de sadece O’dur“ dedi.

Ayete dikkat edildiğinde Yakup’un oğullarına herhangi bir suçlama getirmediği sadece Yusuf hakkında yaşadığı kötü tecrübeyi onlara hatırlattığı görülecektir. Bu oğullar Yusuf’u yesin, içsin, oynasın, eğlensin diye babalarından koparmış, daha sonra diğer büyük kardeş ile bir araya gelerek Yusuf’u hadım etmiş ve
bir köle olarak kervana satmışlardır. Ama olayın bu kısmı Yakup tarafından bi-
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linmemektedir. Bunlar daha sonra babalarına ağlayarak gelmiş ve Yusuf’u büyük
kardeş tarafından kaçırıldığını söylemişlerdir. Yakup tarafından olayın görünen
kısmı; oğullarına Yusuf hakkında güvenmiş ama onlar oyuna daldıkları sırada o
büyük kardeş Yusuf’u kaçırmıştır. Bu olayın Yakup tarafından görünen kısmında, oğullar sadece gaflette bulunmuşlardır.
Anlaşılan o ki Yakup onlar hakkında içinde şüpheler olmasına ve hatta bu
şüphesini dillendirmesine rağmen, Yusuf’un başına gelebilecek kötü şeylerle ilgili aktif rol oynadıklarını tahmin edememiştir.
Yusuf 12/18

ِ وجاءوا ع َلى َق ِم
يص ِه ب َِد ٍم َك ِذ ٍب ۚ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َل ُكم أَ ْن ُف ُس ُكم أَ ْمرا ۖ َف َصبر
ْ
ً ْ
ٌْ
ٰ َ ُ َ َ
ِ
ون
ف
ص
ت
ا
م
ى
ل
ع
ن
ا
ع
ت
س
م
ل
ا
الل
ْ
َ
ٌ َج ِم
َ ُ َ َ ٰ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ يل ۖ َو

Ondan, iftira ile sıvanmış nefret eder haline geldiler (büründüler). (Yakup) dedi
ki; hayır öyle değil, hasediniz bir tuzağı size güzel göstermiş. Bundan sonrası
güzel sonucu beklemektir. Tasarladığınız şeye karşı yardımı umulacak Allah’tır.

Yakup onlar hakkında sadece “Hasediniz bir tuzağı size güzel göstermiş” demiştir. Hatta sizin kurduğunuz tuzak bile dememiş sadece “bir tuzağı” demiştir.
Onlar için bir suçlama getirmemiş, içlerindeki hasetten başka bir niteleme de bulunmamıştır.
Yakup bu oğullar kendisinden Yusuf’u istediklerinde onları büyük kardeşleri
hakkında uyarmış hatta onlara “siz onun içyüzünü bilmezsiniz” demiş, onları Yusuf için bir tehdit unsuru olarak görmemiştir. Zaten görseydi yeme, içme, eğlenme, oynama gibi basit bir bahaneyle Yusuf’u onlarla göndermezdi.
Yıllar sonra yine aynı kardeşler bu sefer diğer kardeşi istemektedirler. Fakat
bu sefer ellerinde çok daha sağlam bir bahane bulunmaktadır. Yakup aynı şeyin
onun da başına gelip gelmeyeceğini, yani onu da büyük kardeşe kaptırıp kaptırmayacaklarını, aynı gafleti bunun hakkında gösterip göstermeyeceklerini hem de
bir soru olarak ortaya koymaktadır. Yani Yakup hala onların Yusuf’u hadım edip
köle olarak sattıklarını bilmemekte hala Yusuf’un başına gelenlerden sadece büyük kardeşi sorumlu tutmaktadır. “Yusuf hakkında güvendiğim gibi” cümlesinden bu anlaşılmaktadır. Daha önce Yusuf’u onlara şu şekilde güvenip vermişti.
Yusuf 12/13

ون
ُ َق َال ِإ ِنّي َل َي ْح ُزنُ ِني أَ ْن َت ْذ َه ُبوا ب ِِه َوأَ َخ
َ اف أَ ْن َي ْأ ُك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب َوأَ ْن ُت ْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل

Dedi ki “Onu götürmeniz beni hüzünlendirir ve o kurt gibi gaddar ve kurnaz olanın onu gasp etmesinden korkuyorum. Siz onun hakkında gafillersiniz (iç yüzünü bilmeyenlersiniz).

Onları Yusuf için güvenilir bulmuş ama güvenilmez olanın kurt gibi gaddar
olan büyük kardeşleri olduğunu söylemiştir. Nihayetinde bunları söyledikten

42

KURGU İÇİNDE KURGULAR

sonra Yusuf’u onlara teslim etmiştir. “Yusuf’u güvendiğim gibi” demesi aynı
şeylerin tekrarlanmasından endişe ettiğini göstermektedir. Nitekim bu büyük kardeş kıssanın ilerleyen bölümünde kendisini gösterecektir.
Yusuf 12/64

ۖ اللُ َخير َح ِاف ًظا
آمنُ ُكم َع َلي ِه إ َِّل َك َما أَ ِم ْن ُت ُكم َع َلى أَ ِخ ِيه ِمن قبل ۖ ف
قال هل
ْ ْ َ َْ َ َ
ٌ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ
ٰ ْ
ِ ِ
ين
وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ

(Yakup onlara) “Başka şekilde değil, daha önce Yusuf hakkında size güvenmiş
olduğum gibi onun hakkında da size güveneyim mi? dedi. Bir koruyucu olarak en hayırlısı sadece Allah’tır ve merhametlilerin en merhametlisi de sadece
O’dur” dedi.
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ÇUVALDAKİ PARA
Yusuf 12/65

اع َت ُهم ُر َّد ْت ِإ َليهِ م ۖ َقالُوا َيا أَ َبا َنا َما َنب ِغي ۖ ٰ َه ِذ ِه
اع ُهم َو َج ُدوا بِض
ولما فتحوا مت
ْ
ْ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ظ أَ َخا َنا َو َن ْز َد ُاد َكي َل َب ِعيرٍ ۖ ٰ َذ ِل َك َكي ٌل
ُ اع ُت َنا ُر َّد ْت ِإ َل ْي َنا ۖ َو َن ِم ُير أَ ْه َل َنا َو َن ْح َف
َ ب َِض
ْ
ْ
َي ِسير
ٌ

Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. “Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla
yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir” dediler. (DİB meali)

Daha önce Yakup’un oğullarının Mısır’dan döner dönmez hatta yüklerini bile
açmadan küçük kardeşlerini kendileri ile beraber Mısır’a göndermesi için ikna
etme girişimine başladıkları belirtmiştik. Bunun için Yusuf’un bu parayı çuvallarına koyma sebebinin onları Mısır’a geri döndürmek için olamayacağını da belirtmiştik. Yusuf’un onların küçük kardeş ile ilgili bir tuzaklarını anladığını, onları vazgeçirmek için kendisini köle olarak sattıklarında elde ettikleri ve 20. ayette
“ َد َرا ِه َم َم ْعدُو َد ٍةsayılı dirhemler” şeklinde ifade edilen para olduğu ْرفُونَهَا
ِ “ لَ َعلَّهُ ْم يَعbelki onu tanırlar” ifadesinden anlaşılmaktadır. Meallerin bu ibareyi “belki onun
farkına varırlar” şeklinde çevirmesi isabetli değildir. Çünkü her halükârda çuvallardaki tahıllar kullanılacak ve bu para her halükârda bulunacaktır. Er ya da
geç bulunacağı, farkına varılacağı kesin olan bir şey için “belki” kelimesini kullanmak doğru olmayacaktır. Bu yüzden bu ibarenin “belki tanırlar” şeklinde,
Yusuf ve kardeşlerinin bildiği, tanıdığı o “sayılı dirhemleri” kastetmiş olması
daha isabetlidir. Yusuf bununla onlara mesaj vermek ve küçük kardeşe kuracakları tuzaktan onları vazgeçirmek istemiştir.
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Daha önceki bölümlerde Yusuf ile kardeşlerinin karşılaşmalarının, onların
Yusuf’u hadım edip köle kervanına satmalarından en az 25 sene sonra olduğunu
ortaya koymuştuk.
Yusuf’un kardeşlerinin, hadım edilerek köle haline getirilmiş 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun bir gün gelip Mısır ve bölgenin en önemli kişisi olabileceğini
tahmin etmesi mümkün değildir. Bir kere bu çocuk zaten Mısır’lı değildir. Köle
olmasa bile anaerkil bir anlayışa sahip Mısır’da yabancı bir anne-babadan doğma birinin ülkenin en önemli kişisi haline gelmesi onlar açısından imkansızdır.
Doğan her insanının ömrünün en zayıf ve başkasına en muhtaç yılları, doğumundan güçlü çağına erişinceye kadar olan dönemdir. Yusuf’un kardeşleri O’nun
ömrünün bu dönemlerine şahit olmuşlar ve Yusuf ile alakalı tüm edinimleri bu
dönemle sınırlı kalmıştır. O zamanlar babasının himayesine muhtaç, bir ergen
olan Yusuf’un, sadece Mısır’ın değil, tüm bölgenin kaderini elinde tutan, global
bazdaki krizi yöneten, tüm insanların kendisine umut bağladığı insanla aynı kişi
olduğunu düşünmeleri mümkün değildir.
İşte bu yüzden çuvala konulan paranın Yusuf’u köle olarak sattıklarında elde
ettikleri para olduğunu anlamamış, anlayamamışlardır.
Çuvaldaki paranın Yusuf’u köle olarak sattıklarında elde ettikleri para
olduğunun bir başka delili de ayette geçen ير
ٍ “ َون َْزدَا ُد َك ْي َل بَ ِعölçeği bir deve fazlalaştırırız” ibaresidir. Buldukları para aldıkları tahılın tamamının parası olsaydı sadece bir deve yük için konuşmaz, tüm aldıkları tahıl için konuşurlardı.
Yusuf 12/65

اع َت ُهم ُر َّد ْت ِإ َليهِ م ۖ َقالُوا َيا أَ َبا َنا َما َنب ِغي ۖ ٰ َه ِذ ِه
اع ُهم َو َج ُدوا بِض
ولما فتحوا مت
ْ
ْ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ظ أَ َخا َنا َو َن ْز َد ُاد َكي َل َب ِعيرٍ ۖ ٰ َذ ِل َك َكي ٌل
ُ اع ُت َنا ُر َّد ْت ِإ َل ْي َنا ۖ َو َن ِم ُير أَ ْه َل َنا َو َن ْح َف
َ ب َِض
ْ
ْ
َي ِسير
ٌ

Metalarını açıp nakit sermayelerinin kendilerine iade edilmiş bulduklarında,
“Ey babamız! Daha ne isteriz? Bu sermayemiz bize iade edilmiş, ailemizin geçimini sağlarız, kardeşimizi de korur, ölçeği bir deve fazlalaştırırız, bu ölçek
azdır.
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YAKUP’U NE İKNA ETTİ?
Yusuf 12/66

ِ َّ ون مو ِث ًقا ِمن
ِ ُ
ِ
ۖ ِكم
الل َل َت ْأ ُت َّن ِني ب ِِه إِل أَن يحاط ب
َ
ْ َ َق َال َل ْن أ ْرس َل ُه َم َع ُك ْم َح َّت ٰى ُت ْؤ ُت
ْ ُ َ َ ُ ْ َّ
يل
َف َل َّما َآت ْو ُه َم ْو ِث َق ُهم َق َال
ُ اللُ َع َلى َما َن ُق
ٌ ول َو ِك
ْ
ٰ َّ

Babaları, “Kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe, onu sizinle göndermeyeceğim” dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde, “Allah söylediklerimize vekildir”
dedi. (DİB meali)

Yusuf’un kardeşlerinin paralarını çuvallarının içine geri koymasının amacının, onların tekrar Mısır’a gelmelerini sağlamak amacıyla olmadığını, tam tersi
onları küçük kardeş hakkında kurdukları tuzaktan vazgeçirmek için olduğunu belirtmiştik. Onlar zaten paralarını bulmadan önce Yusuf’un kardeşini kendileri ile
Mısır’a göndermesi için babalarını ikna etmeye başlamışlardı.
Fakat paranın bulunması ortaya tuhaf bir durumun çıkmasına neden olmuştur.
Para bulunmadan önce küçük kardeşi Mısır’a gönderme hususunda tereddüt gösteren Yakup, para bulunduktan sonra tereddüdünden vaz geçmiş, oğullarına bir
güvensizlik duymasına rağmen küçük kardeşi onlarla göndermeye razı olmuştur.
Evet birtakım şartlar koşmuştur ama nihayetinde yıllarca onlardan sakındığı oğlunu onlarla göndermeye razı olmuştur.
Yakup’un böyle davranması ister istemez Yakup’u ikna eden şeyin ne olduğunu sorgulamamızı gerekli kılmaktadır. Onu ikna eden şeyin çuvaldan çıkan para
olduğunu söylemek Yakup’a yapılmış büyük haksızlık ve gülünç bir şey olacaktır. O bir Allah resulüdür ve çuvaldan çıkmış bir avuç paraya tamah ederek küçük
oğlunu hiç güvenmediği diğer oğullarına teslim etmesi mümkün değildir.
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O halde Yakup’u, en küçük oğlunu onlarla beraber Mısır’a göndermeye ne
razı etmiştir?
Ayete bakıldığında Yakup’un onlardan Allah adına sağlam bir söz istediği
görülecektir. Fakat Allah resulü olan babalarına bile “bizim babamızın kesinlikle
bir sapıklık içinde olduğu besbelli” (Yusuf 8) diyen oğulların verecekleri sözlerde
duracağına güvenmek çok tutarlı bir davranış olmayacaktır. Her ne kadar Yakup
onların kendisi hakkında böyle düşünüyor olduklarını bilmese bile, en azından
Yusuf konusunda kendisine söylediklerine inanmamış, onlara “hasediniz bir tuzağı size süslü göstermiş” (Yusuf 18) diyerek de bunu belli etmiştir.
Birinci kitapta oğullar Yusuf’u götürüp onu hadım ederek bir köle kervanına
sattıklarında ardından bir yalanla babalarına gelip Yusuf’u büyük kardeşin alıp
götürdüğünü söylediklerinde ve bunun üzerine Yakup’un oğullarının söylediklerine inanmamasına rağmen neden Yusuf’u bulmak için hiçbir çaba sarf etmediğini sormuş ve bu soruyu daha ileride cevaplamaya çalışacağımızı belirtmiştik.
İşte o bölümde sorduğumuz sorunun cevabı aynı zamanda şimdi bu oğul ile ilgili
gösterilen tavrın açıklaması ve Yakup’u oğlunu Mısır’a göndermeye ne ikna etti
sorusunun cevabı da olacaktır.
Her iki sorunun cevabı tüm kıssa boyunca olaylar karşısında Yakup’un gösterdiği tavırları en başından beri ele almayı zorunlu kılmaktadır. Tüm kıssaya
bakıldığında Yakup ve Yusuf arasında sadece iki diyaloğun olduğu görülecektir. Bu ikisi haricinde Yusuf ve Yakup’un bir arada olduğunu gösteren başka bir
olay yoktur.
Bu iki diyalogdan birincisi surenin en başında olmuştur hatta sure bu diyalogla başlamıştır.
Yusuf 12/4-6

ِ
ِ ِ
الش ْم َس َوا ْل َق َمر
َّ ت أَ َح َد َع َش َر َك ْو َك ًبا َو
ُ وس ُف لَبِيه َيا أَ َب ِت ِإنّي َرأَ ْي
ُ ُِإ ْذ َق َال ي
َ
ِ ِ رأَيتهم ِلي س
ين
َ اجد
َ
ْ ُُْ َ

(4) Bir gün Yusuf babasına şöyle demişti: “Babacığım rüyamda on bir kevkebi/
gezegeni, güneşi ve ayı gördüm; baktım ki hepsi benim için emre amade oluyor.”

ان
َ الش ْي َط
َّ يدوا َل َك َك ْي ًدا ۖ إ َِّن
َ َق َال َيا ُب َن َّي َل َت ْق ُص ْص ُر ْؤ َي
ُ اك َع َل ٰى إ ِْخ َو ِت َك َف َي ِك
ِ ِ ْ ِل
ِين
ٌ ل ْن َسان َع ُد ٌّو ُمب

(5) Dedi ki “Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma; sana bir tuzak kurarlar. Çünkü Şeytan insanın açık düşmanıdır.

ِ 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
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ
ٌ
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َح ِكيم
ٌ

(6) Bundan dolayı; Rabbin seni bir süreçten geçirecek ve hadiselerin tevilinden
öğretecek, tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak’a onu tamamladığı gibi
sana ve Yakup âl’ine de nimetini tamamlayacak. Senin Rabbin Alimdir, Hakimdir.

Yusuf ve Yakup arasında geçen bu ilk diyalogda, 6. ayette Yakup’un söylediklerinin bir rüya yorumu olamayacağını bu ayeti işlerken belirtmiştik. Çünkü
Yakup Yüce Allah’ın bir resul seçiminde bulunacağını söylemektedir. Bir Allah resulü olarak Yüce Allah’ın bu seçiminden Allah ona haber vermeden haberdar olması veya bu bilgileri bir rüya yorumundan çıkarması mümkün değildir.
Bu bilgiler ancak vahiyle bilinmesi gereken çok değerli bilgilerdir. Kaldı ki Yakup’un söyledikleriyle Yusuf’un gördüğü rüya arasında bir paralellik yoktur. Bunun da ötesinde kıssanın en sonunda Yusuf rüyasının karşılığının başka bir şey
olduğunu söylemektedir.
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 جع َلها ربِي ح ًّقا ۖ و َق ْد أَحسن بِي ِإ ْذ أَ ْخرج ِني ِمن
ِكم
السجن وجاء ب
َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ
ُْ َ َ َ ِ ْ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اء
ش
ي
ا
م
ل
يف
ط
ل
ِي
ب
ر
ِن
إ
ۚ
ي
ت
و
ِخ
إ
ن
ي
ب
و
ي
ن
ي
ب
ن
ا
ط
ي
الش
غ
ز
ن
ن
أ
د
ع
ب
ن
م
و
د
ب
ل
ا
ن
ْ َ ْ َ ِم
ُ َ َ َ ٌ َ ّ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ُ
ُ

Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok
iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir.
Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (DİB meali)

Yüce Allah resullerine bildirdiği vahiyler bazen geçmişte olan olayları konu
ederler. Nitekim Yüce Allah’ın Muhammed (a.s)’e vahyi olan Kur’an’ın birçok
ayeti çok önceden yaşanmış kıssalara ayrılmıştır. Vahiylerin bir kısmı şu ana seslenen olayları konu ederler, nitekim Yüce Allah Kur’an’ın da birçok kere Muhammed (a.s)’in yaşadığı ana müdahale etmiştir. Yine Yüce Kur’an’da birçok
ayet gelecekte olan olayları haber vermektedir. Ölümden sonra yaşanacak olayların tamamı bu türden vahiylerdir. Bunun yanında Yüce Allah birçok ayetinde
resullerin ileride yaşayacakları olaylardan haber vermiştir.
Mesela, Meryem’e elçi olarak gelen melekler, evlenmemiş ve herhangi bir erkekle herhangi münasebeti olmamış Meryem’e, babasız bir çocuk doğuracağını,
o çocuğun isminin İsa olacağını, onun bir resul olacağını ve hatta ona vahyedilecek kitabın adını bile haber vermişlerdir.31

31

Bkz. Ali İmran 3/42-49, Meryem 19/15-32
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Meryem’in babasız doğurduğu İsa kendisinden 700 yıl sonra dünyaya gelecek
Ahmet ismindeki resulü haber vermiştir.32 İbrahim’e, ihtiyarlamış karısının İshak
ismi verilmiş bir çocuk doğuracağı ve hatta İshak’tan doğacak Yakup’un bile haberi çok önceden verilmiştir.33
Yüce Allah’ın resullerine bildirdiği vahiylerin hepsi, içeriği hangi zamana ait
olursa olsun kesin bilgilerdir. Eğer geçmişten bahsediyorsa kesin olmuştur, eğer
şimdiki zamandan bahsediyorsa kesin oluyordur, eğer gelecek zamandan bahsediyorsa kesin olacaktır. Bunda herhangi bir şüphenin olması Allah’a imanın sorgulanmasını gerektirmektedir. Mesela, Yüce Allah Rum suresinin başında yakında Rumlar ve İranlılar arasında bir savaş olacağını ve bu savaşta Rumların galip
geleceğini haber vermiştir. Yüce Allah’ın bahsettiği bu olay kesinlikle Yüce Allah’ın haber verdiği şekliyle gerçekleşecektir ve gerçekleşmiştir.
Bir resulün kendisine gelecekten haber veren bir vahiy hakkında şüphe duyması mümkün değildir. Yüce Allah Yakup’a da gelecekte Yusuf’un bir Allah
resulü olacağını bildirmiştir. Yakup tüm insanlardan önce buna kesin inanmıştır. Bunun aksini düşünmek bile abestir. İşte bu yüzden oğulları ona Yusuf’un
büyük kardeş tarafından kaçırıldığını söylediklerinde onlara inanmamıştır. İnanmaz, inanamaz ve inanması da mümkün değildir. Çünkü Yüce Allah’ın kendisine
gelecekten haber verdiği olayların tamamı, tüm dünya engel olmaya çalışsa bile
mutlaka gerçekleşecektir.
İşte bu yüzden ikinci oğlunu Mısır’a götüren ama hırsızlık yaptı suçlamasıyla alıkonulduğunu söyleyen oğullarına Yusuf’un yitip gitmesinden 25 yıl sonra ve daha Yusuf ortaya çıkmadan “Ah Yusuf” demiştir. İşte bu yüzden daha
Yusuf kim olduğunu söylemeden, Mısır’a üçüncü defa giden oğullarına “gidin
Yusuf ve kardeşini araştırın” (Yusuf 87) demiştir. İşte bu yüzden oğulları ona Mısır’da hırsızlık yaptı suçlamasıyla alıkonulan oğlunun haberini getirdiklerinde o
bu oğlunun değil, 25 sene önce kendisinden koparılan Yusuf’un adını anmıştır.
25 yıl geçmiş olmasına rağmen Yusuf’u dilinden düşürmediğinden dolayı kendisini “Yusuf diye diye elden ayaktan düşeceksin” (Yusuf 85) diyen oğullarına “ben
hüznümü ve kederimi yalnız Allah’a açıyorum ve ben Allah’ın bildirmesiyle sizin
bilmediğinizi biliyorum” (Yusuf 87) demiştir.
Çünkü Yüce Allah ona Yusuf’un resul olacağının haberini vermişse bunun
gerçekleşmeyecek olması mümkün değildir. Bu yüzden hep beklemiş, bu yüzden
asla ümitsiz olmamıştır.
Yakup sadece Yusuf’un yaşadığını değil aynı zamanda onun Mısır’da olduğunu da bilmektedir. Çünkü Yüce Allah bunu da ona haber vermiştir. Nitekim bu
kıssanın ilerleyen bölümlerindeki 87. ayetten gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
32

Bkz. Saff 61/6

33

Bkz. Hud 11/71, Meryem 19/49, Enbiya 21/72, Ankebut 29/27
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En küçük oğlunun hırsızlık suçlamasıyla Mısır’da alıkonulduğu haberiyle gelen oğullarını üçüncü defa Mısır’a gönderirken şunları söylemiştir.
Yusuf 12/87

ِ َّ يا ب ِني ا ْذهبوا َفتحسسوا ِمن يوس َف وأَ ِخ ِيه و َل َتيأَسوا ِمن رو ِح
الل ۖ إ َِّن ُه َل
َْ ْ
َ
ُ ْ َ
ُ ُ ْ
ُ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ
ِ َّ ييأَس ِمن رو ِح
ِ
ون
ر
اف
ك
ل
ا
م
و
ق
ل
ا
ِل
َّ
ْ
ْ
َ ُ َ ُ ْ َ الل إ
َْ ْ
ُ َْ

“Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit
kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini
kesmez”. (DİB meali)

Yusuf’un kendisinden koparılmasının üzerinden en az 25 yıl geçmiştir ve hiç
kimse ona Yusuf’un Mısır’da olduğunu söylememiştir ama o, Mısır’a giden oğullarına “Yusuf ve kardeşini araştırın” demiştir. 25 yıl önce kaybolup gitmiş ve o
günden sonra ondan tek bir haber bile almamış Yakup, Yusuf’un Mısır’da olduğunu nereden bilmektedir. Yakup 87. ayette açık bir şekilde “ben Allah’ın bana
öğretmesiyle sizin bilmediklerinizi biliyorum” diyerek tüm bilgilerinin kaynağının Yüce Allah’ın bildirmesi yani vahyinden dolayı olduğunu söylemiştir.
Tüm bu açıklamalardan sonra bu bölümün en başında sorduğumuz iki soruya
geri dönecek olursak; Yusuf kaçırıldığında Yakup’un neden onu aramayıp “bana
düşen güzel sonucu beklemektir” (Yusuf 18) demesinin kendisine vahiyle bildirilen
olayların gerçekleşmeye başladığını anladığından dolayı olduğu anlaşılmış olmalıdır.
Sorduğumuz ikinci soru; çuvaldan para çıkmadan önce Yakup en küçük oğlunu kendileriyle birlikte erzak almak için Mısır’a göndermesini isteyen oğullarına güvenme konusunda tereddüt gösterirken, çuvaldan para çıktıktan sonra bu
tereddüdünden neden vaz geçtiği ve küçük oğlunu neden onlara güvenerek teslim
ettiği ile ilgiliydi.
Yusuf’un çuvala koyduğu paranın, kardeşlerinin onu hadım edilmiş bir şekilde köle olarak bir kervana sattıklarında elde ettikleri para olduğunu belirtmiştik.
Yusuf’un parayı koymasının amacının onları Mısır’a tekrar getirmek olmadığını
tam tersi küçük kardeşe kurulan oyunun farkına vardığını, parayı çuvala koyarak
kardeşlerin en küçük kardeşe tuzak kurmaktan vazgeçirmeye yönelik olduğunu
da söylemiştik. Nihayetinde kardeşler bunu anlamamış anlayamamışlardır.
Para bulunmadan önce kendisini ikna etmeye çalışan oğullarına inanmakta tereddüt gösteren Yakup, onların “kardeşimizi bizimle göndermezsen bize
tahıl verilmeyecek” sözlerinin gerçek olduğuna ilk söylemlerinde tam olarak
inanması mümkün değildir. Para bulunduktan sonra inanmasının sebebi ise, kıtlık
yıllarında elde edilmesi için uğruna Mısır’a kadar gidilen tahıla ayrılan paranın,
çuvalın içinde geri gelmesi kasten yapılacak bir şey değildir. Bunun yanında onlar
Yusuf’tan o an orada bulunmayan kardeşleri için de tahıl istemişler ve Yusuf da

50

KURGU İÇİNDE KURGULAR

onlara o kardeş için de tahıl vermiştir. Yakup bunu da görmüş ve bu yüzden
oğlunu onlarla göndermeye ikna olmuştur. Aslında kardeşlerin oluşturduğu ikinci
tuzağa da düşmüştür. Sonuçta ortada bir yalan yoktur. Gerçekten buğday dağıtımına nezaret eden Mısır Azizi34 onlara “kardeşinizi getirmezseniz tahıl yok” demiştir. Evet oğullar yalan söylememişlerdir. Kardeşlerini babalarından koparmak
için gerçek bir mağduriyet oluşturmuş ve babalarını küçük kardeşlerini kendileri
ile beraber Mısır’a gönderme hususunda ikna etmişlerdir. Çuvalın içinden çıkan
para Yakup’u ikna etmiş, oğullarının mağduriyetleri hakkında doğru söylediğine
kanaat getirerek oğlunu onlarla göndermeye karar vermiştir.

Onlar buğday dağıtımını denetim altında tutanın Yusuf olduğunu bilmediklerinden, Yusuf onlar için Mısır Azizidir. Nitekim 88. ayette üçüncü defa karşısına çıktıkları Yusuf’a hitap
ederken “Ey Aziz” demişlerdir.
34
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KUŞATILMADIKÇA
Yusuf 12/66

ِ َّ ون مو ِث ًقا ِمن
ِ ُ
ِ
ۖ ِكم
الل َل َت ْأ ُت َّن ِني ب ِِه إِل أَن يحاط ب
َ
ْ َ َق َال َل ْن أ ْرس َل ُه َم َع ُك ْم َح َّت ٰى ُت ْؤ ُت
ْ ُ َ َ ُ ْ َّ
يل
َف َل َّما َآت ْو ُه َم ْو ِث َق ُهم َق َال
ُ اللُ َع َلى َما َن ُق
ٌ ول َو ِك
ْ
ٰ َّ

Babaları, “Kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe, onu sizinle göndermeyeceğim” dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde, “Allah söylediklerimize vekildir”
dedi. (DİB meali)

Yakup, bu ayette küçük oğlunu onlarla göndermek için bir şart koşmuştur.
“Kuşatılmadıkça onu bana getireceğinize Allah adına söz verirseniz.” Yakup’un
koştuğu şartın ne olduğunu tam olarak anlamak için kelimelere daha detaylı bakَّ َ َموْ ثِقًا ِمنmevsiken minallah ibaresi genelde
mak gerekmektedir. Ayette geçen ِللا
yukarıdaki DİB mealinde olduğu gibi “Allah adına sağlam bir söz” olarak çevrilmiştir.  َموْ ثِقًاMevsiken kelimesi ( و ث قv+s+k) kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 34 kelime bulunmaktadır.
ُ  َوثِ ْقfiili, onunla sakinleşُ ِت بِه اث
Güvenli, sağlam, dayanıklı anlamına gelen ق ثِقَة
ْ
tim, ona güvendim anlamındadır.  اَوْ ثَقتُهEvsektuh formu ise, onu sıkıca bağladım
demektir.  ِوثَاق َوثَاقsözcükleri ise, herhangi bir şeyi bağlamaya yarayan bağa/ipe
verilen isimdir.  ُو ْثقَىVuska sözcüğü ise, daha sağlam manasına gelen  اَوْ ثَقevsak
kelimesinin müennesidir.35
 ِميثَاقMisak kelimesi yeminle ve söz verme ile pekiştirilmiş anlaşmadır.36 َموْ ثِق
35

Bkz. Fecr89/26; Muhammed 47/4

36

Bkz. Ali İmran 3/81; Ahzab 33/7; Nisa 4/154
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Mevsik kelimesi ise  َوثَقveseka kelimesinden türemiş isim olup sağlam söz, teminat anlamlarındadır.37
 َموْ ثِقًاMevsiken kelimesi Kur’an’da; bağlamak, bağ,38 sağlam,39 güvence,
teminat,40 söz41 anlamlarında kullanılmıştır.42
َ  يُ َحاyuhata
Ayette ele alacağımız ikinci kelime “kuşatılma” manası verilen ط
kelimesidir. ( ح و طh+v+t) kök harflerinden türeyen bu kelime Kur’an’da 28 defa
geçmektedir.
 َحا ِءطHâit kelimesi bir yeri çevreleyen duvar demektir.  اِ َحاطَةİhata iki şekilde
kullanılır. Birincisi; Cisimler için kullanılır. Bir şeyin etrafını çevirmek, korumak, kuşatmak anlamında. 43 Kuşatılmak engellenmek için de kullanılır. İkincisi;
İlim için kullanılır. Bir şeyi ilim açısından ihata etmek; varlığını, türünü, niceliğini, ve niteliğini; kendisi ve yaratılmasıyla neyin amaçlandığını; ne ile olduğunu ve neden olduğunu bilmektir.44 Bu Yüce Allah dışında kimse için söz konusu
değildir.45
İsfahani’nin hem kuşatmak hem de kuşatılmak manasına gelir dediği bu fiil
incelediğimiz ayette kuşatmak manasına gelmektedir.
Bu ayette Yakup’un oğullarına şart olarak koştuğu şey asla onu yalnız bırakmamak şeklinde olmuştur. Bu oğullar Yusuf’un büyük kardeş tarafından kaçırıldığını söylediklerinde “biz kendi aramızda yarışıyorduk, Yusuf’u ise eşyalarımızın yanında yalnız bırakmıştık” (Yusuf 17) demişlerdi. İşte bundan dolayı
aynı şeyin bu oğlu ile de yaşanmaması için Yakup onu asla yalnız bırakmamaları hususunda çok bağlayıcı bir söz almış ve sözlerine de Allah’ın vekil olduğunu
bildirmiştir. Yani tıpkı Yusuf’ta olduğu gibi, daldık, onu yalnız bıraktık gibi bir
mazereti kabul etmeyeceğini söylemiş ve giderken de gelirken de onu asla yalnız
bırakmayacaklarına dair Allah’tan bir teminatı kendisine getirmelerini şart koşmuştur.
Yusuf 12/66

37

R. El İsfahani, El Müfredat VSK md.

38

Bkz. 5/7; Fecr 89/26

39

Bkz. Lokman 31/22; Bakara 2/256

40

Bkz. Yusuf 12/66, 80; Lokman 31/22

Bkz. Bakara 2/27, 63, 83, 84, 93; Ali İmran 3/81, 187; Nisa 4/21, 90, 92, 154, 155; Maide
5/7, 12, 13, 14, 70; Araf 7/169; Alâ 87/72; Rad 13/20, 25; Ahzab 33/7; Hadid 57/8
41

42

Mehmet Okuyan, Kur’an Kelimeleri Sözlüğü VSK md.s.850

43

Bkz. Fussilet 41/54; Bakara 2/81

44

Bkz. Yunus 10/22, 39; Kehf 18/68

45

R. El İsfahani, El Müfredat HVT md.
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ِ َّ ون مو ِث ًقا ِمن
ِ ُ
ِ
ۖ ِكم
الل َل َت ْأ ُت َّن ِني ب ِِه إِل أَن يحاط ب
َ
ْ َ َق َال َل ْن أ ْرس َل ُه َم َع ُك ْم َح َّت ٰى ُت ْؤ ُت
ْ ُ َ َ ُ ْ َّ
يل
َف َل َّما َآت ْو ُه َم ْو ِث َق ُهم َق َال
ُ اللُ َع َلى َما َن ُق
ٌ ول َو ِك
ْ
ٰ َّ

(Yakup), “başka şekilde değil, sadece sizin tarafınızdan kuşatılmış olarak, onu
bana kesin getire-ceğinize dair, Allah’tan bir teminatı bana verinceye kadar
asla sizinle beraber onu göndermem” dedi. Teminatlarını ona verdiklerinde
ise “(artık bundan sonrasında) diyeceklerimizin üzerinde vekil olan sadece Allah’tır” dedi.
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AYRI KAPILARDAN GİRİN
Yusuf 12/67

ِ اب و
ِ
ِ
اب ُم َت َف ِر َق ٍة ۖ َو َما أُ ْغ ِني
ٍ اح ٍد َو ْاد ُخ ُلوا ِم ْن أَ ْب َو
َ ٍ َو َق َال َيا َبن َّي َل َت ْد ُخ ُلوا م ْن َب
ّ
ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ َّ ع ْن ُكم ِمن
ت ۖ َو َع َلي ِه َف ْلي َت َو َّك ِل
ُ الل م ْن َش ْيء ۖ إ ِِن ا ْل ُح ْك ُم إ َِّل َّل ۖ َع َل ْيه َت َو َّك ْل
َ ْ َ
َ ْ
ون
َ ا ْل ُم َت َو ِّك ُل

Sonra da, “Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama
Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah’ındır. Ben O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız O’na tevekkül etsinler”
dedi. (DİB meali)

Bu ayette Yakup’un oğullarına ayrı kapılardan girmesini söylemesi onun bir
şeyden çekindiğini göstermektedir. Bu önlemin Yüce Allah’tan gelecek şeylere
karşı olmadığını zaten belirtmektedir. Kaldı ki bir resul olarak dürüst ve samimi
bir kul, gönülden teslim olmuş bir Müslim olunduktan sonra Yüce Allah’tan gelecek tek şeyin hayır, iyilik, güzellik olacağını, Yüce Allah’tan asla bir şerrin gelmeyeceğini en iyi bilen kişi O’dur.
Bundan önceki ayette Yusuf hakkında neden korkmuş ve oğullarını uyarmışsa, bu oğlu için de aynı korkusunun olduğunu ortaya koymuştuk. Yakup daha
önce kendisinden Yusuf’u isteyen oğullarına şu uyarıda bulunmuştu.
Yusuf 12/13

ون
ُ َق َال ِإ ِنّي َل َي ْح ُزنُ ِني أَ ْن َت ْذ َه ُبوا ب ِِه َوأَ َخ
َ اف أَ ْن َي ْأ ُك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب َوأَ ْن ُت ْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل

Dedi ki “Onu götürmeniz beni hüzünlendirir ve o kurt gibi gaddar ve kurnaz
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olanın onu gasp etmesinden korkuyorum. Siz onun hakkında gafillersiniz (iç yüzünü bilmiyorsunuz).

Birinci kitapta bu ayeti işlerken özellikle ُ ال ِّذ ْئبkelimesi üzerinde durmuş ve
bu kelimenin en büyük kardeşi kast ettiğini belirtmiştik. Bu kardeşin babasından
ayrı hatta babasıyla arasının açık olduğunu, Yusuf’u hadım etme fikrini şeytanın
ona vahy ederek bildirdiğini, onun da kardeşlerini buna ikna ettiğini, asıl tuzakları kuranın hep o olduğunu ama kenara çekilip her şeyi kardeşlerine yaptırdığını
ortaya koymuştuk. Bu kardeş gerçek yüzünü 80. ayette gösterecektir. İnşallah bu
ayete geldiğimizde şeytanın yakın dostu olmuş büyük kardeş üzerinde daha detaylı duracağız.
Yakup 80. ayette Mısır’da olduğu anlaşılan büyük oğlundan çekinmektedir.
Bu yüzden bir önceki ayette en küçük oğlunu teslim ettiği oğullarına “sadece
kendiniz onu kuşatıp koruyacaksınız” diye söz almıştır. Çünkü Yakup hala Yusuf’un başına gelenlerle ilgili küçük oğlunu teslim ettiği oğullarının tek suçunun
kendi aralarında yarışırken Yusuf’u yalnız bırakmak olduğunu sanmaktadır. Yanı
başındaki oğulların münafıklığını görememiş, anlayamamıştır.
Oğullarına ayrı kapılardan girmelerini söylemesi, oğulları için tehlikeli olan
şeyin Mısırlılar olmadığını göstermektedir. Çünkü eğer Yakup’un korktuğu tehlike Mısırlılar olsaydı tahıl almak için oğullarını oraya göndermesi anlamsız olurdu.
Yusuf 12/67-68

ِ اب و
ِ
ِ
اب ُم َت َف ِر َق ٍة ۖ َو َما أُ ْغ ِني
ٍ اح ٍد َو ْاد ُخ ُلوا ِم ْن أَ ْب َو
َ ٍ َو َق َال َيا َبن َّي َل َت ْد ُخ ُلوا م ْن َب
ّ
ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ َّ ع ْن ُكم ِمن
ت ۖ َو َع َلي ِه َف ْلي َت َو َّك ِل
ُ الل م ْن َش ْيء ۖ إ ِِن ا ْل ُح ْك ُم إ َِّل َّل ۖ َع َل ْيه َت َو َّك ْل
َ ْ َ
َ ْ
ون
َ ا ْل ُم َت َو ِّك ُل

(67) Sonra da “Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin.
Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm kendisini vekil edindiğim Allah’tan başkasının değildir ve vekil edinenler sadece onu vekil
edinsinler” dedi.

ِ َّ ان ي ْغ ِني عنهم ِمن
الل ِم ْن َشي ٍء إ َِّل
ُ َو َل َّما َد َخ ُلوا ِم ْن َح ْي
ُ ث أَ َم َر ُه ْم أَ ُب
َ ْ َُْ
ُ َ وه ْم َما َك
ْ
ِ حاج ًة ِفي َن ْف ِس يع ُقوب َق َضاها ۚ وإ َِّنه َل ُذو ِع ْل ٍم ِلما ع َّلم َناه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
اس
َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ َ
ُ َ َ
َ َْ
ون
م
ل
ع
َ ُ َ ْ َل َي

(68) Babalarının emrettiği yerden girmeleri Allah’tan olan herhangi bir şeyi onlardan savması için değil sadece Yakup’un kendisinin vardığı o (oğlunu onlarla
gönderme) kararının bir gereği idi. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir
ilmin sahibidir lakin insanların çoğu bilemeyecekler.
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SU TASI
Yusuf 12/69-72

وك َف َل َتب َت ِئ ْس ب َِما
َ آو ٰى ِإ َل ْي ِه أَ َخ ُاه ۖ َق َال ِإ ِنّي أَ َنا أَ ُخ
َ وس َف
ُ َُو َل َّما َد َخ ُلوا َع َل ٰى ي
ْ
ون
َ َكانُوا َي ْع َم ُل

(69) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; o, kardeşi Bünyamin’i yanına bağrına
bastı ve (gizlice) “Haberin olsun ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme” dedi.

ِ
ِ
الس َق َاي َة ِفي َر ْح ِل أَ ِخ ِيه ثُم أَ َّذ َن ُم َؤ ِ ّذ ٌن أَ َّي ُت َها ا ْل ِعير
ّ َف َل َّما َج َّه َز ُه ْم ب َِج َهازِ ه ْم َج َع َل
َّ
ُ
ون
َ إ َِّن ُك ْم َل َسارِ ُق

(70) Yûsuf, onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: “Ey kervancılar! Siz hırsızsınız”.

ون
َ َقالُوا َوأَ ْق َب ُلوا َع َل ْيهِ ْم َما َذا َت ْف ِق ُد

(71) Yûsuf’un kardeşleri onlara dönerek, “Ne yitirdiniz?” dediler.

ِ
اع ا ْل َم ِل ِك َو ِل َم ْن َج َاء ب ِِه ِح ْم ُل َب ِعيرٍ َوأَ َنا ب ِِه َز ِعيم
َ َقالُوا َن ْفق ُد ُص َو
ٌ

(72) Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül
var. Ben buna kefilim” dediler. (DİB meali)

Bu ayetlerden sonra anlatılan olayların daha iyi anlaşılması için öncesinde ortaya koyduğumuz birkaç hususun daima hatırda tutulması gerekmektedir.
·

En başta tahıl depolarına yabancıların girmesine müsaade edilmediği, ta-
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hılın çuvala Yusuf’un yardımcıları tarafından doldurulduğu ve hatta çuvalların develere yüklenmesinin de yine onlar tarafından yapıldığı unutulmamalıdır.
·

İkinci olarak diğer kardeşlerin, en küçük kardeşi asla yalnız
bırakmayacaklarına dair babalarına vermiş oldukları sağlam teminatın
da akılda tutulması gerekmektedir.

·

Son olarak Yusuf’un kardeşlerinin uzun süre babalarını aldattıkları ve
hala aldatmaya devam ettikleri, insanlık tarihinin ilk münafıkları ve münafıklığı icat eden insanlar olduğu da unutulmamalıdır.

Yusuf ilk olarak kendisini öz kardeşine karşı tanıtmış ve ona “yapmayı tasarladıklarına karşı üzülme” demiştir. Fakat bu ayetlerden sonrasına bakıldığında
diğer kardeşlerin ona bir şey yaptığına dair en ufak bir emare yoktur. Tam tersi
çuvalına su tasını koyan, onu hırsız diye alıkoyan Yusuf’tur. Ama hal böyle olmasına rağmen Yusuf “onların yapmayı tasarladıklarına üzülme” demektedir.
Eğer kardeşlerin hangi kötü şeyleri yaptığı ortaya çıkmazsa Yusuf’un söyledikleri ile olayların akışı tam bir çelişki doğurmaktadır.
Dahası kardeşinin yüküne su tasını saklamasını ve onu hırsız çıkarmasını bizzat Yüce Allah üstlenerek “böyle bir oyun kurmasını Yusuf’a biz öğrettik” (Yusuf
76) demiştir.
Elbette ki bu durum beraberinde, Yusuf direk olarak kendisini açığa vurmak
yerine neden böyle bir oyun düzenleme yoluna gitti ve bir Allah resulü tuzak
kurarak, yalandan da olsa birini hırsız çıkarır mı? sorularını da beraberinde getirmiştir. Bu sorular kesinlikle haklı sorulardır. Nihayetinde Yusuf, tüm insanlığa imam olsun diye gönderilmiş bir Allah resulüdür. Onun yaptığı her hareket, söylediği her söz tüm insanlık için örneklik teşkil etmektedir. Hepsinden
daha önemlisi, bu olay kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak, insanlığa hidayet
edecek Yüce Allah’ın kitabında hem de tasvip edilerek anlatılmaktadır. İşte bu
yüzden Yüce Allah’ın Yusuf’u neden böyle bir yönteme sevk ettiği sorusunun
cevabı daha bir önem kazanmaktadır.
Kardeşler Mısır’a gelip Yusuf’un karşısında çıkmışlardır ama çuvallarına geri
konulan paranın hiç bahsini açmamışlardır. Hatta merak bile etmemiş, bununla
ilgili tek bir soru bile sormamışlardır. Oysa hiç tanımadıkları insanların sermayelerini onlara geri çevirmesi cidden merak celbeden bir husustur. Fakat nedense onlar bunu hiç merak etmemişler ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar tahıllarını
almışlardır.
Yusuf özellikle öz kardeşinin deve yüklerinin içine bir su tası koymuştur. İşte
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öz kardeşini hırsız çıkaran da bu su tasıdır. Fakat bu su tası ile ilgili iki farklı kelime kullanılmıştır. Yusuf’un kardeşinin yüküne koyduğu su tası, َ ال ِّسقَايَةes-sikayeh
kelimesi ile tanımlanmıştır. Kelimenin başında Arapçadaki bilinirlilik takısı olan
 الharflerinin olması herkes tarafından bilinen alalade bir su tası olduğunu göstermektedir. Fakat şehirden çıkmak üzereyken onları durdurup hırsızlık nitelemesinde bulunduklarında aradıkları şeyi başka bir kelime ile ifade etmişlerdir. ص َوا َع
ُ
 ْال َملِ ِكSuvaa’l melik... Mealler bu ibareyi “Kralın su tası” şeklinde çevirmişlerdir.
Bu olay olduğu sırada Yusuf kral değildir. Zaten üçüncü defa Yusuf’un karşısına çıkanlar ona “Ey Aziz” (Yusuf 88) demişlerdir. Yani “melik” kelimesinden
Yusuf’un kast edilmediği, bildiğimiz Mısır kralının kast edildiği anlaşılmaktadır.
ص َوا َع
ُ Suvaa kelimesi tüm Kur’an’da sadece bir kere Yusuf 72. ayette geçmektedir. Kök harfleri ( ص و عs+v+a) olan bu kelimenin sözlük manaları içerisinde su
kabı anlamına gelecek hiçbir kelime yoktur.
Bu kelime köken olarak ( َّصاع ال َحب
َ Sa’elhabbe) Sa’denen ölçekle tahıl ölçmek
ٌ ص َوا
ٌ صا
anlamındadır. ع
ُ –ع
َ kelimeleri ise Sa’ denilen tahıl ölçeğini ifade ederler.46
Yusuf kardeşinin yüküne adi bir su tası sokuşturmuştur ama onlara aradıkları
şeyin kralın belirlediği tahıl ölçeği olduğunu söylemişlerdir.
Daha önceki bölümlerde tahıl almaya gelenlere genel kural olarak şu prosedürlerin uygulandığı tespit etmiştik.
1- Tahılın parası peşin alınmaktadır.
2- Depolara kimsenin girmesine izin verilmemektedir.
3- Çuvala doldurma ve develere yükleme işi dahi Yusuf’un yardımcıları
tarafından yapılmaktadır.
4- Tahılı ölçme işine mutlaka her iki taraf şahit olmaktadır.
Tahıl satın alanların ölçme işine şahit oldukları daha önce işlediğimiz 59. ayette Yusuf’un söylediği “ أَ َل تَ َروْ نَ أَنِّي أُوفِي ْال َك ْي َلölçeği tam verdiğimi görmüyor musunuz?” cümlesinden anlaşılmaktadır. Zaten alıcılar bunun haricindeki işlemlere
şahit olmamaktadırlar.
Bu durumda Yusuf’un kardeşleri de tahılın ölçülme işlemine ve tahılın ne ile
ölçüldüğüne kesinlikle şahit olmuşlardır.
Yusuf kardeşinin yüküne adi bir su tası koymuş ama kardeşlerinin kervanını
durduran Yusuf’un yardımcıları, onlara kralın tahıl ölçeğinin çalındığını söylemişlerdir.
Yusuf 12/69-72
46

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük SVA md.s.1444

60

KURGU İÇİNDE KURGULAR

وك َف َل َتب َت ِئ ْس ب َِما
َ آو ٰى ِإ َل ْي ِه أَ َخ ُاه ۖ َق َال ِإ ِنّي أَ َنا أَ ُخ
َ وس َف
ُ َُو َل َّما َد َخ ُلوا َع َل ٰى ي
ْ
ون
َ َكانُوا َي ْع َم ُل

(69) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; kardeşini koruma altına aldı ve “ben senin kardeşinim, artık onların yapacak oldukları şeye üzülme” dedi.

ِ
ِ
الس َق َاي َة ِفي َر ْح ِل أَ ِخ ِيه ثُم أَ َّذ َن ُم َؤ ِ ّذ ٌن أَ َّي ُت َها ا ْل ِعير
ّ َف َل َّما َج َّه َز ُه ْم ب َِج َهازِ ه ْم َج َع َل
َّ
ُ
ون
َ إ َِّن ُك ْم َل َسارِ ُق

(70 (Yûsuf), onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne sokuşturdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: “Ey bu kervanın mensupları Hırsızlar kesinlikle sizsiniz.”

ون
َ َقالُوا َوأَ ْق َب ُلوا َع َل ْيهِ ْم َما َذا َت ْف ِق ُد

(71) Yûsuf’un kardeşleri onlara dönerek, “Ne yitirdiniz?” dediler.

ِ
اع ا ْل َم ِل ِك َو ِل َم ْن َج َاء ب ِِه ِح ْم ُل َب ِعيرٍ َوأَ َنا ب ِِه َز ِعيم
َ َقالُوا َن ْفق ُد ُص َو
ٌ

(72) Dediler ki: “Hükümdar’ın tahıl ölçeğini yitirdik. Onu getirene bir deve
yükü ödül var ve ben ona kefilim.”
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HIRSIZLIĞIN CEZASI
Yusuf 12/73-75

ِ َّ َقالُوا َت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َ الل َل َق ْد َعل ْم ُت ْم َما ِج ْئ َنا لنُ ْفس َد في ْالَ ْرض َو َما ُك َّنا َسارِ ق

(73) Dediler ki: “Allah’a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz” (DİB meali).

ِ
ِين
َ َقالُوا َف َما َج َز ُاؤ ُه إ ِْن ُك ْن ُت ْم َكاذب

(74) Onlar, “Eğer yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir?” dediler (DİB meali).

ِِ
ِ
ِِ
ِ
ين
َ َقالُوا َج َز ُاؤ ُه َم ْن ُو ِج َد في َر ْحله َف ُه َو َج َز ُاؤ ُه ۚ َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي الظَّالم

(75) “Cezası, kimin yükünde bulunursa, ceza olarak ona el konulur; biz zalimleri böyle cezalandırırız” dediler. (DİB meali)

Yusuf’un yardımcıları hırsızlığın Yakup oğullarındaki cezasının ne olduğunu
sorduğunda onların verdiği “kimin yükünde bulunursa alıkonulur” şeklinde cevap vermeleri üzerinde durulması gereken bir konudur. Her şeyden önce hırsızlığın cezası olarak söyledikleri  فَهُ َو َجزَاؤُهfehuve cezauhu ibaresinin tam olarak anlaşılması gerekmektedir.
 َجزَاؤُهCezauhu kelimesi ( ج ز يc+z+y) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 118 kelime bulunmaktadır.
Asıl itibarıyla yeterlilik anlamında olan  َجزَاءcezae kelimesi bir şeye karşılık
olarak yeterli olan şey demektir. Buna göre yapılan iyilikse karşılığı iyilik, kötülükse karşılığı kötülük olur. İyi ya da kötü bir şeye verilen yeterli karşılık anlamında olduğu için ceza ve mükafat anlamına gelen şeyler de bu kelime ile ifade
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edilir.47 Ceza, mükafat, bedel, cizye, maddi ya da manevi karşılık vermek anlamlarına da gelmektedir.48
Bu kelimenin Kur’an kullanımları; iyi yapılanlara verilen karşılık, ödül vermek, ödüllendirmek, mükafat, ödül,49 kötü yapılanlara verilen karşılık, ceza,
azap, cezalandırmak, cezalandırılmak,50 karşılık vermek, karşılık verilmek, karşılık,51 cizye vergisi, vergi52 şeklindedir.
Bu anlamları ve Kur’an kullanımlarını göz önüne aldığımızda Yakup’un oğullarının hırsızlığın cezasını belirtir şekilde kullandıkları  فَهُ َو َجزَاؤُهfehuve cezauhu
ibaresinin doğru anlamının “karşılığı, cezası bizzat kendisidir” şeklinde olması
daha doğru olmalıdır. Hırsızlığın cezasının hırsızın kendisi olması elbette ki onu
köle edinmek anlamına gelmektedir.
Yusuf’un yardımcılarının “sizde hırsızın cezası nedir” sorusuna Yakup
oğullarının verdikleri “hırsızı köle edinmektir” cevabının kaynağı nedir?
Onların hırsızlığın cezasının hırsızı köle edinmek şeklinde belirlemeleri resul
olan babaları (Yakup), dedeleri (İshak), büyük amcaları (İsmail), ataları (İbrahim) tarafından uygulanan bir şey değildir. Yüce Allah Kur’an’da hırsızlığın cezasını çok net olarak belirlemiştir.
Maide 5/38

ِ َّ والسارِ ُق والسارِ َق ُة َفا ْق َطعوا أَي ِديهما جزاء بِما َكسبا َن َك ًال ِمن
اللُ َعزِ ٌيز
َّ الل ۗ َو
َ
َّ َ
َّ َ
َ َ َ ً ََ َ َُ ْ ُ
َح ِكيم
ٌ

Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız
erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (DİB meali)

Yüce Allah’ın belirlediği bu ceza tüm resuller için geçerlidir. Eğer bu ceza
önceki resullerde farklı olsaydı Yüce Allah mutlaka bunu bildirirdi. Çünkü Yüce
Allah Kur’an’ı öncekileri tasdik eden bir kitap olarak göndermiştir. Tasdik eden
bir kitabın, önceki kitaplarla kendisi arasında ne gibi farklılıklarının olduğunu
47

R. El İsfahani, El Müfredat CZY md.

48

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük CZY s.399

Bkz. İnsan 76/12; Müminun 23/111; Necm 53/31; Zümer 39/35, 44; Sebe 34/4 Ahzab
33/24; Rum 30/45; Kasas 28/14, 25; Nur 24/38; Nahl 16/31, 96, 97; Kamer 54/14, 35; Ali İmran 3/136, 145; Enam 6/84; Yusuf 12/22; Saffat 37/80, 105, 110, 121, 131; Mürselat 77/44;
Furkan 25/75; Bakara 2/191; Maide 5/85; Beyyine 98/8; Nebe 78/36
49

50
Bkz. Sebe 34/17; Enam 6/93, 120, 138, 139, 146, 157, 160; Araf 7/40, 41, 147, 152, 180;
Yunus 10/13, 52; Ta Ha 20/127; Fussilet 41/27; Kasas 28/84; Mümin 40/40; Neml 27/90
51
Bkz. Bakara 2/123 14/51; Ta Ha 20/15; Yasin 36/54; Mümin 40/17; Şura 42/40; Casiye
45/14, 22, 28; Tur 52/16; Necm 53/41; Leyl 92/19;
52

Bkz. Tevbe 9/29
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söylemesi, onun Musaddık olmasının gereğidir. Eğer önceki resullerle ilgili böyle bir değişikliğin olduğu bildirilmemişse bu Kur’an’daki hükümlerin önceki resullerde de aynı olduğunu göstermektedir. Daha önceki bölümlerde tüm resullerin her şeyiyle aynı din üzerine gönderildiği hususunda uzun açıklamalarda
bulunmuştuk.
Dolayısıyla Yakup’un oğullarının hırsızlığın cezasının hırsızı köleleştirmek
olarak belirlemeleri atalarından ve Allah’ın dininden kaynaklanan bir şey değildir. Allah’ın dininde hırsızlığın cezası o zaman da, onlardan önce de, onlardan
sonra da hep aynıdır. Yani “diğer insanları caydırsın diye ellerin kesilmesidir.”
Hırsızlığın cezasının hırsızı köleleştirmek olduğu Mısır’da da uygulaْ
nan bir kural değildir. Bu hemen bir ayet sonra söylenen ين
ِ َما َكانَ لِيَأ ُخ َذ أَخَاهُ فِي ِد
“ ْال َملِ ِكkralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı” (Yusuf 76) cümlesinden açıkça
anlaşılmaktadır. Öyleyse Yakup’un oğulları, neden hırsızlığın cezası olarak
“hırsızın köleleştirildiğini” söylemişlerdir?
Yakup’un oğullarının bir Allah resulünün oğulları olmasından dolayı inandıkları, günlük hayatlarında uyguladıkları dinin babalarının dini olma zorunluluğu
vardır. Nitekim onların başka bir dinde oldukları veya başka bir dini savunduklarına dair görünürde herhangi bir delil bulunmamaktadır.53 Aksine onların kendilerini İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup’un dinine atfettiklerine dair delil bulunmaktadır.
Bakara 2/133

ون ِم ْن َب ْع ِدي
َ ت ِإ ْذ َق َال ِل َب ِن ِيه َما َت ْع ُب ُد
ُ وب ا ْل َم ْو
َ أَ ْم ُك ْن ُت ْم ُش َه َد َاء ِإ ْذ َح َض َر َي ْع ُق
ِ اق ِإ ٰ َلها و
ِ
ِ قالوا نعبد ِإلهك و ِإله آب ِائك إِبر
اح ًدا َو َن ْح ُن
اه
َ ً َ يم َوإ ِْس َماع َيل َوإ ِْس َح
َ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ ُ ُ ْ َ ُ َ
ون
َ َل ُه ُم ْس ِل ُم

Yoksa siz Yakup’un kendi ölümüne hazır olduğunun şahitleri misiniz? Hani o
oğullarına “benden sonra neye kulluk yapacaksınız” demişti de (oğulları), “ataların İbrahim, İsmail, İshak ve senin ilahın olan O benzersiz İlaha ki; şu anda
biz zaten ona gönülden teslim olanlarız” diye cevap vermişlerdi.

Kendilerini İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup’un dininde gören Yakup oğulları, hırsızlığın cezası olarak kendi dinlerinde olan el kesme cezasını değil de, belki
de yeryüzünde hiçbir hukukta olmayan hırsızı köleleştirme cezasını söylemelerinin sebebi nedir? böyle demekle ne elde etmek istemişlerdir? Bu çok önemli sorunun cevabı bir sonraki bölümde kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Yusuf 12/73-75

ِ َّ َقالُوا َت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َ الل َل َق ْد َعل ْم ُت ْم َما ِج ْئ َنا لنُ ْفس َد في ْالَ ْرض َو َما ُك َّنا َسارِ ق
Bu konu ile ilgili; Yusuf 12/36 da geçen “kâfir kavmin milletini terk ettim” ibaresinin
açıklamalarına bakınız.
53
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(73) Dediler ki: “Allah’a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik ve biz hırsızlar da değiliz”

ِ
ِين
َ َقالُوا َف َما َج َز ُاؤ ُه إ ِْن ُك ْن ُت ْم َكاذب

(74) Onlar, “Eğer siz yalancılarsanız, onun cezası nedir? dediler.

ِِ
ِ
ِِ
ِ
ين
َ َقالُوا َج َز ُاؤ ُه َم ْن ُو ِج َد في َر ْحله َف ُه َو َج َز ُاؤ ُه ۚ َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي الظَّالم

(75) “Onun cezası, kimin yükünde bulunursa, karşılığı kendisidir; biz o zalimleri
işte böyle cezalandırırız” dediler.
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KRALIN DİNİ
Yusuf 12/76

ِ اء أَ ِخ ِيه ثُم است ْخرجها ِمن ِوع
ِ َفبدأَ ِبأَو ِعي ِتهِ م َقب َل ِوع
اء أَ ِخ ِيه ۚ َك ٰ َذ ِل َك ِك ْد َنا
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َ
ْ ْ َ ْ ََ
ٍالل ۚ َنر َفع درجات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ِ ان ل َيأ ُخ َذ أ َخ ُاه في د
َ وس َف ۖ َما َك
َ َ َ ُ ْ ُ َّ ين ا ْل َملك إ َِّل أ ْن َي َش َاء
ُ ل ُي
َم ْن َن َش ُاء ۗ َو َف ْو َق ُك ّ ِل ِذي ِع ْل ٍم َع ِليم
ٌ

Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf’a böyle bir
plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah’ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim
sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. (DİB meali)

Daha önceki bölümlerde Yusuf’un kardeşinin yükü arasına su tasını sokuşturmasının, daha sonra onu hırsız çıkarmasının ve alıkoymasının bir tuzak olduğunu ve Allah resulü olan birinin böyle bir tuzağı kurmasının, hele böyle bir tuzağı
Allah’ın öğretmesinin ne anlama geldiğinin mutlaka ortaya konulması gerektiğini söylemiştik.
Neresinden bakılırsa bakılsın Yusuf’un yaptığı tuzak kurmak, sahte delillerle birini hırsız çıkarmaktır. Böyle yapacağından kardeşinin haberi olması, olayı
bir tiyatroya çevirmek anlamına getirmektedir ki, bu daha da kötü bir durumdur.
Allah resulü olan Yusuf’un rol yapması, yalandan kardeşini hırsız çıkarması asla
yakışık alır bir durum değildir. Üstelik ülkenin ve bölgenin en güçlü insanıyken
böyle bir yola başvurması tam bir acizlik olarak gözükmektedir. Daha önce de
belirttiğimiz gibi, kardeşlerine kendini açık ederek onları alıkoyma, geçmişte
yaptıklarından dolayı onları muhakeme etme imkanına sahiptir. Yani kardeşini
alıkoymak, babasına ulaşmak, kardeşlerine yaptıklarının hesabını sormak için
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tiyatro yapmasına, sahte delil üretmesine hiç gerek yoktur.
Hal böyle olmasına rağmen Yusuf bunu yapmış hatta böyle yapmayı Yüce
Allah ona öğretmiştir. Ayette geçen  ِك ْدنَاkidza kelimesi ( ك ي دk+y+d) kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kelime 9 tanesi Yusuf suresinde olmak kaydıyla 35 defa geçmektedir. Bu kelimenin bir hedefe ulaşmak için uygulanan yöntem
anlamına geldiğini, genelde kelimeye verilen tuzak, oyun, plan anlamının doğru
olmadığını, o anlamlara gelen kelimenin  َم ْكرmekr kelimesi olduğunu ortaya koymuştuk.
Ayette َك ِك ْدنَا لِيُوسُف
َ ِ“ َك ٰ َذلYusuf için işte bu yöntemi belirlemiştik” denmesi Yusuf’un bir şeye ulaşması için Yüce Allah’ın ona bir yöntem öğrettiğini göstermektedir. Hemen cümlenin devamında bu yöntemin amacının kardeşi alıkoymak
ْ
için olduğu anlaşılmaktadır. ين ْال َملِ ِك
ِ “ َما َكانَ لِيَأ ُخ َذ أَخَاهُ فِي ِدkralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı.”
Ayette geçen ين ْال َملِ ِك
ِ  ِدdinil melik “kralın dini” kelimesi geleneksel anlayış tarafından Yusuf’un müşrik bir kralın emrinde hazine bakanı olduğunun en büyük
delili olarak görülmüştür. Daha önceki bölümlerde Yusuf’un asla kralın emrine
girmediğini, tam tersi kralın Müslüman olarak Yusuf’un emrine girdiğini ortaya
koymuştuk.
Evet Yusuf Mısır’da geçerli hukuka göre kardeşini alıkoyamayacaktı çünkü
Mısır’da hırsızlığın cezası hırsızı köle haline getirmek değildir. Aslında Yusuf’un
kardeşlerinin tabi olduklarını söyledikleri ataları İbrahim, İsmail, İshak ve babaları Yakup’un dininde de hırsızın cezası onu köle haline getirmek değildir.
Kardeşler, hırsızın cezasının onu köle haline getirmek olduğunu söylediklerinde
yalan söylemektedirler. Onların bu yalanı söylemelerinin sebebi, kardeşlerinin
yükü arasında Yusuf’un koyduğu su tasını görmüş olmalarındandır.
Bu kardeşler ilk defa Yusuf’un karşısına gelip tahıl aldıklarında Yusuf onların paralarını yüklerinin arasına geri koymuştu. Onlar ancak babalarının yanına
döndüklerinde bu paranın farkına varmışlardı. Yusuf’un “babanızdan kardeşinizi getirmezseniz size tahıl yok” diyeceğini bile bile o an orada olmayan ve hiç
sevmedikleri kardeşleri için de tahıl istemişler, bu yolla babalarının kardeşlerini
kendileriyle göndermeye mecbur kalacağını planlamışlardı. Bunu yapmadaki tek
amaçları en başından beri babalarından sonra Allah resulü olmak için önlerinde
engel olarak gördükleri annesi farklı ikinci kardeşi de ortadan kaldırmak hatta
onu da Yusuf gibi hadım ederek nesil sahibi olmasını engellemektir.
Mısır’a gelirken onun başına bir şey getirmeyeceklerdir çünkü böyle yaptıkları takdirde Yusuf onların kendisine yalan söylediklerine hükmedecek ve onlara hiçbir zaman tahıl vermeyecektir. Zaten 59. ayette “baba bir kardeşinizi bana
getirmezseniz size tahıl yok” demiştir. Şu hâlde bu küçük kardeşi Yusuf’un karşısında çıkararak doğru söylediklerini gösterecek, dönüş yolunda ise kardeşlerine
yapmak istediklerini yapacaklardır.
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Yusuf’un kardeşinin yükü arasına sokuşturduğu su tası ilk defa tahılların arasına sokuşturduğu paradan görece olarak daha büyüktür ve fark edilmesi daha kolaydır. Birinci seferde yüklerinin içine paralarının konulduğunu gören kardeşlerin, ikinci gelişlerinde yüklerini kontrol etmemiş olması mümkün değildir.
Yusuf parayı da su tasını da çuvalların içine değil, yolculuk yüklerinin arasına sokuşturmuştur. Yusuf’un ilk defa parayı koyduğu yer 62. ayette ضا َعتَهُ ْم
َ ِاجْ َعلُوا ب
“ فِي ِر َحالِ ِه ْمsermayelerini deve yüklerinin içine sokuşturun” cümlesiyle ifade edilmişti. İkinci defa su tasını koyduğu yer ise yine “ َج َع َل ال ِّسقَايَةَ فِي َرحْ ِل أَ ِخي ِهsu tasını
kardeşinin deve yükleri arasına sokuşturdu” cümlesiyle ifade edilmişti. Yani hem
para hem su tası bulunması daha zor olan çuvalların içine tahılların arasına değil, bulunması kolay deve yüklerinin arasına konulmuştur. Nitekim ilk gelişlerinde babalarının yanına vardıklarında paralarını bulmaları şöyle ifade edilmişti َولَ َّما
ْ ضا َعتَهُ ْم ُر َّد
ت إِلَ ْي ِه ْم
َ ِ“ فَتَحُوا َمتَا َعهُ ْم َو َجدُوا بmetalarını açtıklarında nakit sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular.” Yani paraları çuvalların içinden değil, kolay bulacakları yüklerinin içindedir. Bu durumda birinci seferde yüklerinin içinde para
bulan kardeşlerin ikinci seferde yüklerini kontrol etmemiş olmaları, paraya göre
bulunması, fark edilmesi daha kolay olan su tasını görmemiş olmaları mümkün
değildir.
Hırsızın cezasını alıkonulup köle haline getirilmek şeklinde olduğunu söylemeleri, o an bir çırpıda akıllarına gelen ilk şey değildir. Tam tersi bu onların böyle bir şeyi tasarladıkları anlamına gelmektedir. Mısır dönüşünde bu bahaneyle
kardeşlerinden kurtulma düşüncesinde olduklarını göstermektedir.
Ayette geçen ين ْال َملِ ِك
ِ “ ِدkralın dini” ibaresinden yola çıkarak, Mısır’daki kralın
müşrik bir kral, Yusuf’un ise onun emrinde bir hazine bakanı olduğu çıkarımını
yapanlara gelince; en başta ين ْال َملِ ِك
ِ  ِدdini’l melik ifadesi marife bir isim tamlamasıdır. Arapçada iki ayrı isimden tamlama yapılmasının ana amacı bilinen bir isim
üzerinden diğerinin tanınmasıdır. Mesela, ifade de  ْال َملِ ِكel-melik kelimesi başında
 الtakısı olduğu için bilinen bir isimdir ki daha önceki ayetlerde bu kral bize birçok boyutları ile tanıtılmıştır. İşte “kralın dini” tamlaması kast edilen dinin anlaşılmasının kral üzerinden yapılması gerektiğini bildiren bir tamlamadır.
Kralın dini nedir?
Yusuf suresinin başından sonuna kadar Mısır’da geçerli dini anlayış ile ilgili
tanımlamalar sadece şu ayetlerde geçmiştir.
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?
Yusuf 12/40
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ِِ
ِ َ 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
ُ َّ
ُ
ُْ
ُّ ُ
ُ ُ
ََ
ِ أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ

“Siz Allah’ın astında, sizin ve atalarınızın birtakım yüceliklerle nitelediğiniz dişiden başka bir şeye tapmıyorsunuz. Allah ona (dişi) herhangi bir otorite indirmemiştir. Onun Hükmü Allah’tan başkasının değildir. (Allah) kendisinden
başkasına kul olmanızı emretmemiştir. Geçerli olan o din işte budur. Ama insanların çoğunluğunu bunu bilmiyor.

Bu iki ayette Mısır’da geçerli dini anlayışın dişil kişiliklere otorite yüklemek,
dişileri Allah’ın yapmadığı nitelemelerle nitelemek olduğu anlaşılmaktadır. Fakat kralın Yusuf ile karşılaşmasından sonra söylediği bazı şeyler ,onun bu dini
terk ettiği ve Yusuf’a iman ettiği anlaşılmaktadır.
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 (danışman) yapacağım” dedi.
Ama onunla karşılıklı konuştuğunda, hiç şüphesiz, bugün sen bizim yanımızda
dokunulmaz ve inanılan birisin.

Bu ayetin sonunda kralın söylediği hiç şüphesiz, “bugün sen bizim yanımızda dokunulmaz ve inanılan birisin” cümlesi, onun Yusuf’a iman etmiş olduğunu
göstermektedir. Birine sen bizim yanımızda inanılan birisin demek, ona inanmak
demektir. Yani kralın dini ile Yusuf’un dini aynı dindir.
Peki neden Yüce Allah Yusuf’un dini değil de kralın dini demiştir?
Marife isim tamlamaları bir şeyin daha iyi bilinmesi, gözden kaçırılmaması,
karıştırılmaması içindir. Fakat peşin kabuller, özellikle altı çizilmiş bir isim tamlamasının görülmemesine neden olmuştur. Yani kral iman etmiş bir mü’mindir
ve iman edenler açısından hırsızın cezası onu köleleştirmek değildir.
Bu isim tamlamasından birilerinin Allah’ın dininden sapmış olduğu çıkarımı
yapılacaksa, Allah’ın dininden sapanların Yakup’un oğulları olduğu çıkarımının
yapılması gerekmektedir. Zira, Allah’ın dininde hırsızlığın cezası el kesmek iken,
onlar yalan söyleyerek kendi dinlerinde hırsızın cezasının köleleştirmek olduğunu söylemişlerdir.
Geleneksel anlayışa göre Yusuf’un kardeşini alıkoymasının önündeki engel
kralın dinidir ve onun sahte delil üreterek kardeşini yanında alıkoymak için oynadığı tiyatro kralın dinini aşmak içindir. Oysa hem kralın dini Yusuf’un dininden
başkası değildir hem de Yusuf oyun oynamamış, sahte delil üretmemiş, kimseye
düzen kurmamıştır. Tam tersi sinsice kurulmuş bir düzeni hem de onların eliyle
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bozmuştur. Bir sonraki bölümde artık her şey açığa çıkacaktır.
Yusuf 12/76

ِ اء أَ ِخ ِيه ثُم است ْخرجها ِمن ِوع
ِ َفبدأَ ِبأَو ِعي ِتهِ م َقب َل ِوع
اء أَ ِخ ِيه ۚ َك ٰ َذ ِل َك ِك ْد َنا
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َ
ْ ْ َ ْ ََ
ٍالل ۚ َنر َفع درجات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ان ل َي ْأ ُخ َذ أَ َخ ُاه في د
َ وس َف ۖ َما َك
َ َ َ ُ ْ ُ َّ ين ا ْل َملك إ َِّل أَ ْن َي َش َاء
ُ ل ُي
َم ْن َن َش ُاء ۗ َو َف ْو َق ُك ّ ِل ِذي ِع ْل ٍم َع ِليم
ٌ

(Bunun üzerine), onun kardeşinin kaplarından önce onların kaplarını aramaya
başladılar. Sonra onu (su tasını) kardeşinin kaplarının içinden çıkardı. İşte bunu
Yûsuf için planlamıştık. Yoksa kralın dinene göre kardeşini alıkoyamayacaktı.
Ancak Allah’ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz.
Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.
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KARDEŞİ DE HIRSIZDI!..
Yusuf 12/77

ِ
َ
َ
وس ُف ِفي َن ْف ِس ِه َو َلم يُب ِد َها
ُ َُقالُوا إ ِْن َي ْسرِ ْق َف َق ْد َس َر َق أ ٌخ َل ُه م ْن َق ْب ُل ۚ َفأ َس َّر َها ي
ْ ْ
ون
َ اللُ أَ ْع َل ُم ب َِما َت ِص ُف
َّ َل ُه ْم ۚ َق َال أَ ْن ُت ْم َش ٌّر َم َكا ًنا ۖ َو

Dediler ki: “Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı.” Yûsuf,
bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, “Siz kötü bir durumdasınız;
anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor” dedi. (DİB meali)

Yusuf’un kardeşleri, su tası en küçük kardeşin yükü içinde bulununca hemen
kardeşlerini hırsızlıkla yaftalamışlardır. “Eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştır” diyerek içlerindekini dışa vurmuşlardır. Dışarıdan bakıldığında
bu olayda kardeşlerin hiçbir suçu yokmuş gibi durmaktadır. Hatta tam tersi onlar
olayın mağdurları gibidir. Tahıl almak için geldikleri Mısır’da kardeşleri onları
rezil etmiş, alınlarına içlerinden hırsız çıktı damgası vurulmasına neden olmuştur. Dışarıdan bakıldığında böyle görülen olaya daha önceki ayetlerde geçen kelimeler ışığında bakıldığında onların ne büyük ve karmaşık bir oyunun içinde oldukları görülecektir.
Bir önceki ayette 3 defa geçen  ِو َٓعا ِءviai kelimesi ( و ع يv+a+y) kök harflerinden türemiş bir kelimedir. Fiil olarak bir şeyin kişi için belirginlik kazanması, anlaşılır hale gelmesi anlamına gelmektedir (Hakka 69/12). Eşyayı kapta toplamak
(Mearic 70/18) anlamına54 da gelen bu kelime isim olarak kap, kacak anlamına
gelmektedir. Ayrıca bu kökten; duymak, işitmek, anlamak, kavramak, şuuruna
varmak, farkına varmak, idrak etmek, bellemek, bir kapta toplamak, ses, çığlık,
ağıt, kap, kan damarları anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
54

R. El İsfahani, El Müfredat VAY md.
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Genelde yükler anlamı verilen bu kelime ayette kap anlamında kullanılmıştır.
Bu durumda Yusuf’un koyduğu su tası yolda kullanılacak ve bulunması en kolay
olan kap-kacakların içindedir. Su tasını bulmak için yüklerin tamamını indirmek,
çuvalların içini açmak gerekmemektedir.
Daha önce gereksiz gibi duran bir sürü detayın üzerinde uzun uzun durmuştuk. Bu detayların üzerinde durma sebebimiz işte bu ayette kardeşlerin söylediği
“eğer o çalmışsa kardeşi de çalmıştı” demelerinin arka planında yatan oyunun
açığa çıkması içindi. Şimdi onları bir daha hatırlayıp bu ayette anlatılanlarla birleştirelim.
·

Mısır’a tahıl almaya gelenler, tahıl depolarına girememektedir. Tahılın
ölçülmesi dışında kalan çuvallama ve develere yükleme işlemleri de dahil olmak kaydıyla, her iş Yusuf’un yardımcıları tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden kardeşler ilk gelişlerinde yüklerinin içine konan paranın
farkına ancak babalarının yanına döndüklerinde ve yüklerini indirdiklerinde varmışlardır.

·

Kardeşler tahıl alım sırasında, tahılın ne ile ölçüldüğünü görmüşlerdir.
Bu Yusuf’un daha önce onlara “Ölçeği tam verdiğimi görmüyor musunuz?” (Yusuf 59) demesinden anlaşılmaktadır. Yusuf, kardeşinin yolculukta kullandığı kaplarının içine adi bir su tası َ ال ِّسقَايَةessikayete koymuştur ama kervanı durdurduklarında aranan şeyin kralın tahıl ölçeği ص َوا َع
ُ
 ْال َملِ ِكsuva almelik olduğunu söylemişlerdir. Kardeşler, küçük kardeşlerinin kapları arasında çıkan su tasını bilmekteler ve tahıl ölçümüne şahit
oldukları için tahıl ölçeğini de bilmektedirler.

·

Yusuf onlara “bir dahaki sefere baba bir kardeşinizle bana gelmezseniz
size tahıl yok dediğinde, dönüp babalarını ikna etme girişimine başlamışlardır. Babaları, küçük kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamak şartıyla onlarla göndereceğini söylemiştir. Yani kardeşler hiçbir an, en küçük kardeşlerini yalnız bırakmamışlardır.

Şimdi tüm bunları göz önüne aldığımızda kardeşlerinin yükü arasından su tası
çıktığında ve hırsızlıkla suçlandığında, normal koşullarda abilerinin şunları demesi gerekirdi:
1- Tahıl depolarına biz girmedik, yüklerimizi biz yüklemedik, su tasının
kardeşimizin yükleri arasına nasıl karıştığını bilmiyoruz.
2- Zaten geçen sefer de yüklerimizin arasına para koymuştunuz, biz bu paranın farkına ancak evimize döndüğümüzde vardık. Şimdi kardeşimizin
kapları arasında da su tası çıktı. Kesin bunu daha önce yüklerimizin arasına para koyan yapmıştır.
3- Biz tahılın ne ile ölçüldüğünü gözlerimizle gördük, kardeşimizin kapları
arasında çıkan su tası kralın tahıl ölçeği değildir.
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4- Biz babamıza verdiğimiz söz gereği onu hiç yalnız bırakmadık. Onun
kralın tahıl ölçeğini almış olması mümkün değildir.
5- Kralın tahıl ölçeği Yusuf’un kullandığı tahıl ölçeği de değildir. Kralın
tahıl ölçeğinin çalınabilmesi için kralın bulunduğu yere gidilmesi gerekmektedir. En küçük kardeşin kralın tahıl ölçeğini çalabilmesi için, kendisini asla yalnız bırakmayan kardeşlerini atlatması, kralın korumalarını
geçmesi, kimseye görünmeden tahıl ölçeğini bulması, nihayetinde yine
hiç kimseye görünmeden geri gelip tahıl ölçeğini saklaması gerekmektedir.
6- Hayatında ilk defa uzak bir yolculuğa, yabancı bir ülkeye giden birinin
bu ustalıkta hırsızlık yapması nasıl mümkün olacaktır.
İşte bunları söylemesi gereken kardeşler, su tası bulunur bulunmaz, en küçük
kardeşe herkesten önce hırsız yaftasını kendileri vurmuştur. Üstelik hırsızın cezasının onu alıkoyup köleleştirmek olduğu hususunda da çok büyük bir yalan söylemişlerdir.
Ortada Yusuf’un ürettiği sahte bir delil yoktur. Yusuf’un kardeşinin yolculukta kullandığı kapların içine koyduğu su tasını delil haline getiren kardeşleridir.
Yusuf daha en başta kardeşlerinin bir oyun içinde olduğunu anlamıştır. Yüce Allah kardeşine kurulan tuzaktan onu nasıl kurtaracağını Yusuf’a öğretmiş, kardeşlerin kurduğu tuzağa kendilerinin düşmesini sağlamıştır.
Yolculukta kullanılan kapların içinde su tasının bulunmasında kardeşlerinin
hiçbir şekilde dahli olmadığını çok iyi bilmelerine rağmen, bizzat kendileri herkesten önce ona hırsız damgasını vurmakla kalmamış, “eğer o çalmışsa daha
önce kardeşi de çalmıştı” diyerek içlerindeki bitmez kini dışa vurmuşlardır.
Bu bölümde elimizden geldiğince tefsir ve meal eleştirisi yapmaktan uzak durmaya çalıştık. Fakat tefsirlerimizin “daha önce kardeşi de çalmıştı” cümlesine
tefsir sadedinde getirdikleri açıklamayı vermeden geçemeyeceğiz. Bunu
yapmaktaki amacımız en başından beri dillendirdiğimiz “Kur’an’ı Kur’an’la anlamak bir tercih değil, zorunluluktur” söylememizin ne kadar önemli bir söylem
olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi içindir.
Bil ki bu ayetin zâhiri onların, Yusuf’a şöyle dediklerini gösterir: Bu iş, pek de
garip sayılmaz. Çünkü onun ölmüş olan öz kardeşi de bir hırsız idi.” Onlar bu
sözleri ile, “Biz onun yolu ve ahlakı üzerinde değiliz. Bu yol, ona ve kardeşine
hastır. Çünkü o ikisi başka annedendir” manasını kast etmişlerdir. Alimler onların Yusuf’a isnat ettikleri o hırsızlık hususunda değişik birkaç görüş belirtmişlerdir.
Said b. Cübeyr şöyle demiştir: Onun ana tarafından dedesi putperest idi. Bundan dolayı Yusuf’un annesi, babasının putlarına tapmayı böylece bırakacağı
ümidiyle Yusuf’a o putları çalıp kırmasını emretmişti. Yusuf da bu işi yapmıştı.
İşte bahsedilen hırsızlık budur.
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O, babasının sofrasında yiyecek çalıp, fakirlere vermişti. Babasının bir kuzusunu çalıp fakirlere verdiği de söylendiği gibi, aynı şekilde tavuğunu da çalıp, fakirlere verdiği söylenmiştir.
Yusuf’un halası, onu çok severdi. Bundan dolayı onu yanında tutmak istiyordu.
Halasının yanında (evinde), dedesi İshak’tan kalma bir kuşak vardı ve onlar o
kuşağı teberrüken (bereketini umarak) muhafaza ediyorlardı. Halası o kuşağı
Yusuf’un beline bağladı ve onun, o kuşağı çaldığını söyledi. İşte böylece Yusuf’u
yanında alıkoyabilmişti.
Yusuf’un kardeşleri, hırsızlığı sırf iftira ederek ona isnat ettiler. Çünkü onların
kalpleri, o hadise üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, Yusuf’a karşı öfke
dopdolu idi. İşte bu hadise haset edenin kalbinin, kesinlikle o haset ve kininden
temizlenmeyeceğini gösterir…
Daha sonra Cenab-ı Hak “Allah sizin anlatmakta olduğunuzun mahiyetini çok
iyi bilendir” buyurmuştur. Cenab-ı Hak, bu buyruğu ile, Yusuf’un hırsızlığının
Allah rızası için olduğunu bildirmiştir. Netice olarak diyebiliriz ki: Yusuf’un hırsızlığı hususunda yazılan bu izahların hiçbirisi Yusuf’u zemmetmeyi ve kınamayı
gerektirmez. Buna göre mana, “Allah, sizin tasvif ettiğiniz o şeyin, Yusuf’un kınanmasını gerektirip gerektirmeyeceğini en iyi bilendir” şeklinde olur.55

Ele aldığımız ayette kardeşlerin “eğer o çalmışsa daha önce kardeşi de çalmıştı” cümlesi tefsirlerimizde işte böyle açıklanmıştır. Hiçbir eleştiri getirmeye
değmeyeceğini düşündüğümüz bu açıklamalar, Kur’an sadece Kur’an’la anlaşılır
söyleminin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir.
Birinci kitapta Yusuf ve kardeşlerinin düşmanlığının ana sebebinin Yusuf’un
babalarından sonra Allah resulü olacağını anlamaları olduğunu ortaya koymuştuk. Onların “daha önce kardeşi de çalmıştı” demelerinin sebebi de Resullüğün
onların elinden alınmasıdır. Onlar kendilerinde olması gerektiğine inandıkları
Resullüğün Yusuf tarafından çalındığına hükmetmiş ve onu hadım ederek köleleştirmişlerdir. Şimdi aynı şeyi Yusuf’un kardeşi için de yapmak istemektedirler.
Onlara “sizde hırsızlığın cezası nedir” (Yusuf 74) diye sorulduğunda, hiç tereddüt etmeden, düşünmeden, gevelemeden anında “hırsızın alıkonularak köle edilmesidir” (Yusuf 75) demişlerdir. Köle edilmek demek en başta hadım edilmek demektir. Köle haline getirilenlerin ilk olarak hadım edildikleri hususunda 10. ayeti
işlerken detaylı bilgiler vermiştik.
Kardeşlerinin köle haline getirilmesi onların planlarıdır. Onlar, tıpkı Yusuf’a
yaptıkları gibi onun da hadım edilmesinin zeminini planlamışlardı. Böylelikle her
iki kardeşin de soyundan resul çıkmayacak, Resullük mecburen kendilerinden
birine ya da kendi soylarına geçecektir.
Yüce Allah onların bu planlarına engel olmuş, onların münafıklıkta ne kadar
usta olduklarını bize göstermiştir. Bu kardeşlerin sonradan kendilerini İsrail oğul55
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ları diye tanıtanların ilk soy ataları olduğunu düşündüğümüzde tarih boyunca resullere karşı yaptıkları ihanetlerin miras gibi babadan oğula geçtiği görülecektir.
Ellerinde kardeşlerinin hırsız olmadığını ispatlamaya yetecek çok fazla kanıt
olmasına rağmen, onu hiç savunmamış tam tersi ilk hırsız damgasını kendileri
vurmuşlardır. Aslında onlar zaten varmak istedikleri sonucun kendiliğinden gerçekleştiğini görmüş, olayları kendi istekleri doğrultusunda geliştirmek istemişlerdir. İşin içyüzünü bilmedikleri için bunu gerçekleştirdiklerine inanmışlardır.
Peki Yüce Allah neden Yusuf’u böyle bir yöntemi uygulamaya yöneltmiştir?
Elbette ki münafıklıklarının ortaya çıkması içindir. Eğer onlar dürüst olsalardı
ikinci defa Mısır’a geldiklerinde yapmaları gereken ilk şey, yükleri arasında buldukları parayı iade etmek olmalıydı. Yusuf bunları yapmadan onlara kim olduğunu açıklasaydı ve onları alıkoysaydı, münafıklıklarına devam ederek geçmişte Yusuf’a yapmış olduklarından tevbe ettiklerini, o zamanlar cahil olduklarını
söyleyebilir ama gizliden gizliye nifaklarını devam ettirebilirlerdi. Zaten ortada
Yusuf’un yaptığı bir şey yoktur. Eğer onlar kardeşlerine hırsız damgası vurmamış olsalardı Yusuf’un kardeşini alıkoymasının imkânı yoktu. Çünkü kardeşinin
herhangi bir hırsızlık yapmadığını ve yapmış olamayacağını ortaya koyan yeteri
kadar delil mevcuttur.
Onlar karşılarındaki kişinin Yusuf olduğunu bilmemektedirler. Onlara
göre o, yani Yusuf Mısır azizidir. Onun için planlarının Mısır azizi tarafından
gerçekleştirileceğini düşünmüşlerdir.
Yusuf 12/77

ِ
َ
َ
وس ُف ِفي َن ْف ِس ِه َو َلم يُب ِد َها
ُ َُقالُوا إ ِْن َي ْسرِ ْق َف َق ْد َس َر َق أ ٌخ َل ُه م ْن َق ْب ُل ۚ َفأ َس َّر َها ي
ْ ْ
ون
َ اللُ أَ ْع َل ُم ب َِما َت ِص ُف
َّ َل ُه ْم ۚ َق َال أَ ْن ُت ْم َش ٌّر َم َكا ًنا ۖ َو

Dediler ki: “Eğer o çalmışsa, daha önceden onun kardeşi de çalmıştı.” Yûsuf,
bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, “Siz kötü bir durumdasınız;
neyi tasarlıyorsanız Allah en iyi bilendir.
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BEN DEĞİL, SİZ...
Yusuf 12/78-82

اك ِم َن
قالوا يا أَيها العزِ يز ِإن له أَبا شيخا كب
َ ِيرا َف ُخ ْذ أَ َح َد َنا َم َكا َن ُه ۖ إ َِّنا َن َر
ً َ ً ْ َ ً ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ َ
ِ ِ
ين
َ ا ْل ُم ْحسن

(78) “Ey o en üstünlere mensup olan! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin Muhsinlerden biri olduğunu düşünüyoruz” dediler.

ِ َّ َق َال معا َذ
ون
َ اع َنا ِع ْن َد ُه إ َِّنا ِإ ًذا َل َظ ِال ُم
َ الل أَ ْن َن ْأ ُخ َذ إ َِّل َم ْن َو َج ْد َنا َم َت
َ َ

(79) (Yûsuf), “Allah tek sığınaktır, Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoyacaksak işte o zaman elbette ki zalimler biziz” dedi.

اكم َق ْد أَ َخ َذ
َف َل َّما ْاس َتيأَ ُسوا ِم ْن ُه َخ َل ُصوا َن ِج ًّيا ۖ َق َال َكبِير ُهم أَ َلم َت ْع َل ُموا أَن أَب
ْ ُ َ َّ
ْ ْ ُ
ْ
ِ َّ ع َلي ُكم مو ِث ًقا ِمن
ِ الل و ِمن َقب ُل ما َفر ْطتم
وس َف ۖ َف َل ْن أَ ْبر َح ْالَ ْر َض َح َّتى
ي
ي
ف
َ
َْ ْ ْ َ
ُ ُ
ْ ُ َّ َ ْ ْ َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ين
م
اك
ح
ل
ا
ر
ي
خ
و
ه
و
ۖ
ي
ل
الل
م
ك
ح
ي
و
أ
ِي
ب
أ
َي ْأ َذ َن ِلي
ْ
َ
َ َُْ َُ َ
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ

(80) Ondan ümitlerini kesince, gizlice buluşup konuşmaktan kurtuldular. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizin üzerinize (onu yalnız bırakmayacağınıza dair)
Allah’tan sağlam bir mevsika aldığını ve daha önce de Yusuf da eksilttiğiniz o
şeyi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, benim için
hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.”

ِيكم َف ُقولُوا َيا أَ َبا َنا ِإ َّن ْاب َن َك َسر َق َو َما َشهِ ْد َنا إ َِّل ب َِما َع ِل ْم َنا َو َما
ْار ِج ُعوا ِإ َلى أَب
ُْ
َ
ٰ
ِ ُكنا ِل ْل َغي ِب ح ِاف
ين
ظ
َّ
َ
َ
ْ
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(81) “Siz babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık
etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik.”

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ يها ۖ َوإ َِّنا َل َص ِاد ُق
َ يها َوا ْلع َير ا َّلتي أَ ْق َب ْل َنا ف
َ َو ْاسأَل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتي ُك َّنا ف

(82) Orada olduğumuz o karye halkına da ve aralarında bulunduğumuz kervana
da sor ve elbette ki doğruyu söyleyenler kesinlikle biziz.”

Planlarının sandıklarından daha kolay hem de kendilerinin bir şey yapmasına gerek kalmadan gerçekleştiğini gören kardeşlerin, yapmaları gereken bir şey
daha kalmıştır. Babalarını inandırmak!..
Yusuf’un yardımcıları tarafından durdurulmaları, hırsızlıkla suçlanmaları,
deve yüklerinin aranması nihayetinde küçük kardeşlerini yolculukta kullanılan
yemek kapları arasından su tasının çıkması hem şehir halkının hem de beraber
tahıl almaya geldikleri kervandakilerin gözü önünde olmuştur. Bu insanların babalarına olan biteni anlatacağını düşünmektedirler. Nitekim böyle düşündükleri
82. ayette geçen “orada bulunduğumuz karyeye ve içinde bulunduğumuz kervana
sor” demelerinden anlaşılmaktadır.
Kardeşlerinin yolculuk sırasında kullanılan yemek kapları arasından su tasının çıkıp hırsız diye alıkonulduğunda onların “Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy” (Yusuf 78) demeleri insanların
karşısında yaptıkları bir şovdan başka bir şey değildir.
Bir kere hırsızlığın cezasının ne olduğunu Mısırlılar değil kendileri belirlemiştir. Yoksa Yusuf’un Mısır’da geçerli hukuka göre kardeşini alıkoyması mümkün
ْ
değildir. ين ْال َملِ ِك
ِ “ َما َكانَ لِيَأ ُخ َذ أَخَاهُ فِي ِدkralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı.”
Kervanlarının durdurulup hırsızlık nitelemeleri yapıldığında ve “sizde hırsızlığın
cezası nedir” şeklinde sorulduğunda, onların Mısır kanunlarını bilmiyor olmalarının imkânı yoktur. Kardeşini Mısır kanunlarına göre alıkoyamayacağına göre,
hırsıza verilen ceza onların söylediği “hırsız alıkonularak köle haline getirilir”
demelerinden daha hafif bir cezadır. Fakat onlar bile bile geçerli kanundan çok
daha ağır bir cezayı hem de hiç düşünmeden söylemişlerdir. Hırsızın yerine bir
başkasının bu cezayı üstlenmesinin mümkün olamayacağını da bilmektedirler.
Yusuf’un, onların “onun yerine bizden birini al” (Yusuf 78) şeklindeki tekliflerini kabul etmesi durumunda asıl suçlunun yerine başkasına ceza vermek anlamına geleceğini, büyük çapta bir kıtlık krizinin yöneten insanın böyle yapması durumunda itibar ve güven kaybı yaşamasının yanında, çok büyük bir adaletsizlik
yapmış olacağını tüm bunlardan dolayı bu tekliflerinin kabul görmeyeceğini bile
bile “onun yerine bizden birini al” demeleri, o an orada bulunan insanlar nezdinde kendilerini hiçbir şeyden haberleri olmayan masumlar olarak göstermek istemelerinden yani şov yapmalarından başka bir şey değildir.
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Daha önce de belirtmiştik, küçük kardeşlerinin herhangi bir şeyi çalmasının
imkânı yoktur. Eğer bunların derdi gerçekten kardeşlerini kurtarmak olsaydı, ona
hırsızlık nitelemesi yapıldığında, asla yalnız bırakmadıkları kardeşlerinin kendilerinin dahi girmediği depolara girmiş olmasının, tahıl deposundan adi bir su tasını çalmasının, hele kralın eşyalarının bulunduğu yerlere rahatça girip hiç kimseye çaktırmadan geri dönmesinin, böylesine zorlu bir hırsızlığı yaptıktan sonra,
çaldığı kralın tahıl ölçeğini bulunması en kolay yere saklamasının mümkün olamayacağını söylemeleri gerekirdi. Üstelik ilk gelişlerinde yüklerinin içinden para
çıktığını, bundan dahi haberlerinin olmadığını söylemeleri gerekirdi...
Bunların kardeşlerini umursamadıkları ilerideki ayetlerden de anlaşılmaktadır. Üçüncü defa Mısır’a doğru yola çıkmak üzereyken babaları onlara “oğullarım! gidin Yusuf ve kardeşini araştırın” (Yusuf 87) demiştir. Onlar Mısır’a gelmiş
Yusuf’un karşısına çıkmış ama kardeşleri hakkında tek kelime bile etmemiş, sanki hiçbir şey yaşamamışlar gibi kalkıp “Ey Aziz! Ailemize sıkıntı dokundu, buraya az bir sermaye ile geldik ama sen tahılı bize tam ver sadakan olsun, Allah sadaka verenlerin karşılığını verir” (Yusuf 88) şeklinde konuşmuş ve resmen sadaka
istemişlerdir. Ne Yusuf’u soruşturmuş ne de tanımadıkları için Mısır Azizi dedikleri Yusuf tarafından alıkonulmuş küçük kardeşlerinin akıbetini sormuşlardır!..
İşte tüm bu sebeplerden dolayı onların “onun yerine bizden birini al” demeleri
sadece babalarının karşısında kendilerini masum gösterme çabalarından başka
bir şey değildir. Yani tam bir tiyatrodur. Bu usta işi tiyatro Yusuf’u hadım etme
fikrini şeytandan vahiy yoluyla alan ve ustaca bunu kardeşlerine yaptırıp köşeye
çekilen büyük kardeşin işidir.
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BÜYÜK KARDEŞ
Yusuf 12/80

اكم َق ْد أَ َخ َذ
َف َل َّما ْاس َتيأَ ُسوا ِم ْن ُه َخ َل ُصوا َن ِج ًّيا ۖ َق َال َكبِير ُهم أَ َلم َت ْع َل ُموا أَن أَب
ْ ُ َ َّ
ْ ْ ُ
ْ
ِ َّ ع َلي ُكم مو ِث ًقا ِمن
ِ الل و ِمن َقب ُل ما َفر ْطتم
وس َف ۖ َف َل ْن أَ ْبر َح ْالَ ْر َض َح َّتى
ي
ي
ف
َ
َْ ْ ْ َ
ُ ُ
ْ ُ َّ َ ْ ْ َ
َ
ٰ
ِ اك
ِ الل ِلي ۖ وهو َخير ا ْلح
َ
َ
ين
م
م
ك
ح
ي
و
أ
ِي
ب
أ
َي ْأ َذ َن ِلي
َ
َ ُْ َُ َ
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ

Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de
Yûsuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.” (DİB Meali)

Bu ayette konuşan işte o büyük kardeştir. Yaptığı konuşmalara dikkat edildiğinde hiçbir şeyin içine kendini dahil etmediği rahatlıkla görülecektir. Hep “siz”
demekte hiç “biz” kelimesini kullanmamaktadır. Aslında her şey onun başının
altından çıkmış olmasına rağmen tıpkı şeytan gibi kenara çekilmiş, onları yarı
yolda bırakmıştır.
Ayetlerin birbirleriyle kopmaz bağları koparıldığında, büyük kardeşin bu söyleminden, küçük kardeş hakkındaki bir endişeyi ve Yusuf hakkındaki bir pişmanlığı dile getirdiği sanılacaktır. Nitekim tarihçi ve tefsircilerimiz tarafından öyle
anlaşılmış, ayetin yanına rivayetler eklenerek büyük kardeşin alıkonulan küçük
kardeşi kurtarmak için nasıl fedakârca çabaladığından bahsedilmiştir.56 Oysa büyük kardeş planlarının en zayıf noktasını onlara haber vermekte ve bu konuda
onları uyarmaktadır.
56

F. Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.310 – Kurtubi, El Cami’u Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.365

82

KURGU İÇİNDE KURGULAR

En başta diğerlerinin (kendisinin değil) babalarına verdiği sözü hatırlatmaktaَّ َأَلَ ْم تَ ْعلَ ُموا أَ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أَ َخ َذ َعلَ ْي ُك ْم َموْ ثِقًا ِمنBabanızın Allah adına sizden söz aldığını
dır. “ ِللا
bilmez misiniz?” Onların babalarına verdikleri söz “ لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه إِ َّل أَ ْن يُ َحاطَ بِ ُك ْمsadece
sizinle kuşatılmış halde onu bana getireceğinize” şeklindeydi, yani onu asla yalnız bırakmamak.
Oysa en küçük kardeşin kralın tahıl ölçeğini çalabilmesi için, onun kendileri
tarafından yalnız bırakılmış olması gerekmektedir. Bu durumda onlar babalarına verdikleri sözlerini ikinci kez yerine getirmemiş olma durumuna düşeceklerdir. Yakup’un onlardan kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarına dair söz alması,
en küçük oğlu için asıl tehlikenin Mısırlılar olmasından dolayı değildi. Eğer Mısır’da bir tehlike olmuş olsaydı, tahıl almak için tüm oğullarını Mısır’a göndermesi ve sadece en küçük oğlu hakkında endişe etmesi hem saçma bir hareket
olurdu hem de Allah resulü bir baba olarak evlatları arasında bariz bir ayrım yapmış olduğu anlamına gelirdi. O oğullarından kardeşlerini yalnız bırakmamaları
hakkında söz alırken tek bir kişiden çekiniyordu. O kişi de işte bu ayette konuşan
ve her planı aslında kendi söyleyip kardeşlerine uygulatan büyük kardeştir.
Onların Yusuf’un başına gelenler için ileriye sundukları mazeret şuydu.
Yusuf 12/17

ِ َقالُوا يا أَبا َنا إ َِّنا َذهب َنا َنستب ُِق و َتر ْك َنا يوس َف ِع ْن َد مت
اع َنا َفأَ َك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب ۖ َو َما أَ ْن َت
ََ
َ َ
ُ ُ َ َ َ ْ َْ
ِ بِم ْؤ ِم ٍن َل َنا و َلو ُكنا ص ِاد
ين
ق
َ
َ َّ ْ َ
ُ

“Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık.
(Bir de ne görelim) o kurt gibi gaddar ve kurnaz olan (en büyüğümüz) onu gasp
etmiş. (Onu koruma sözümüze) Sadık kalmış olsaydık da senin zaten bize güvenin yoktu.

Onlar Yusuf’u koruyacaklarına dair söz vermiş ama onu yalnız bırakmışlardı.
Şimdi aynı şey ikinci kere tekrarlanmış olmaktadır. En küçük kardeşin kralın tahıl ölçeğini onlardan habersiz çalması demek, onun yalnız kalmış olması demektir. İşte büyük kardeş planlarının en zayıf noktasını onlara bildirmekte ve bu konuda nasıl davranmaları gerektiğinin direktifini vermektedir. Bu direktiflerin ne
olduğu hemen sonrasında gelen iki ayette daha açık hale gelmektedir. Fakat onlara geçmeden bu büyük kardeşin ayette kendisi ile ilgili söylediklerinin de anlaşılması gerekmektedir.
Biraz önce bu büyük kardeşin tüm yapılanları kardeşlerine atfederek “babanıza siz söz verdiniz, daha önce Yusuf’a karşı da siz aşırı davrandınız” şeklinde
konuştuğunu, hiçbir şeyin içinde kendisinin olmadığını söylemek istediğini belirtmiştik. Bu kardeş Yusuf’un hadım edilme olayında fikri şeytandan vahiy yoluyla alarak kardeşlerine söylemiş ama bunu kendisinin değil onların yapması
gerektiğini belirtmişti.
Yusuf 12/10
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ِ ِ
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 en sözü dinlenen şöyle dedi: “Eğer (beni karıştırmadan) yapanlar
sizseniz: Andolsun ki Yusuf’u o hadımlığın gayblerine kavuşturarak etkisiz hale
getirin ki bildiğiniz o kervan onu köle olarak alsın.

Bu çalışmanın en başından beri büyük kardeşin babasından ayrı olduğunu belirtmiştik. Bunu ilk olarak, daha önce Yusuf’u babalarından kopararak hadım etmek üzere götürdüklerini anlatan ayette gündeme getirmiştik.
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

Böylelikle onu götürüp hadımlığın gayblerine sokmak için toplandıklarında, biz
ona “Onlar, senin onların bu tuzaklarını kesinlikle açığa çıkaracağının farkında değiller” diye vahyettik.

İşte bu ayette geçen  َوأَجْ َمعُواveecmau “toplandılar” kelimesinden yola çıkarak
hepsinin babalarının yanında olmadığını söylemiştik. Büyük kardeşin babalarından ayrı olduğuna dair ikinci delil ise ele aldığımız 80. ayette geçen ض
َ ْفَلَ ْن أَ ْب َر َح ْالَر
ْ
َّ “ َحتَّ ٰى يَأ َذنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْ ُك َمbabam bana izin verinceye veya Allah benim için hükللاُ لِي
medinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım” cümlesidir.
Bu kardeş; babasından neyin izninin çıkmasını ve Yüce Allah’tan diğerleri
için değil de sadece kendi hakkında neye hükmetmesini beklemektedir?
Eğer babasından beklediği izin küçük kardeşin hırsızlık yapmış olmasından
dolayı alıkonulmasından kendisini sorumlu tuttuğu için ise, bu sorumluluğun
hepsine ait olması lazımdı. Ama hemen bundan önce kurduğu cümlelerde hep
“babanızın sizden söz aldığı sözü ve Yusuf hakkında daha önce neler yaptığınızı
bilmiyor musunuz” diyerek hep kendisini olayın dışında tutmuştu. Ne hırsızlıktan
dolayı alıkonulan kardeş hakkında babalarına verilen, onu asla yalnız bırakmayacaklarına dair sözü ne de daha önce Yusuf’a yapılanları o üstlenmemiştir. Siz söz
verdiniz, daha önce siz yaptınız demektedir.
Öyleyse büyük kardeşin “babam bana izin verinceye kadar” demesinin yaşanan hırsızlık olayıyla hiçbir alakası yoktur.
Hatırlanacağı gibi büyük kardeşin verdiği fikir doğrultusunda Yusuf’u babalarından koparıp hadım ederek köle kervanına satan kardeşler, babalarına döndüklerinde en büyük kardeşi sorumlu tutmuş, tüm suçu onun üstüne atmış ve
hatta ondan nefret ediyormuş rolüne bürünmüşlerdi. (Yusuf 17-18) Bundan dolayı
babaları onlarla beraber Mısır’a gönderdiği oğlu hakkında tehlikenin yine bu kardeşten geleceğini söyleyerek Yusuf gibi onu da yalnız bırakmayacaklarına dair
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onlardan sağlam bir söz almıştı.
Büyük kardeş Yusuf olayında kardeşlerin tüm suçu ona atmış olmalarını üstlenmektedir. İşte bunun için “babam bana izin verinceye kadar buradan ayrılmayacağım” demiştir. “Yahut Allah hakkımda hükmünü verinceye kadar”
cümlesine gelince; O Allah’tan kendisi hakkında neyin hükmünü beklemektedir?
Yüce Allah yapılan her cürmün karşılığını belirlemiştir. Onun Kur’an’da belirlediği bu karşılıklar belli bir zamana değil tüm zamanlaradır. Hırsızlığın cezasından tutun da dinden dönmeye kadar belirlenen tüm karşılıklar Kur’an’ın
indirilişinden sonraki tüm zamanlarda geçerli olacağı gibi, geçmişte de aynı hükümlerin geçerli olduğunu göstermektedir. Yüce Allah sayısını ancak kendisinin
bildiği sayıda resul göndermiştir. Resul sayısı ne kadar olursa olsun şu bilinmelidir ki Yüce Allah her zaman tek bir dini göndermiş, kullarını tek bir dinle yükümlü tutmuştur. Çok bilinen rakama göre Yüce Allah 124.000 resul göndermiştir. Resul sayısı ne kadar çok ya da az olursa olsun gönderilen din sayısı yalnızca
bir tanedir. Hükümler, kurallar, yükümlülükler, haklar, beklentiler, ödevler, önerilen ahlak, toplum düzeni, çevre ve tabiat bilinci, kurulması önerilen ilişki biçimi hep tek bir tane olmuş, hep tek bir tane din vahy edilmiştir ve kısas cezası da
bunlardan biridir.
Bakara 2/179

ِ ُاص حيا ٌة يا أ
ِ و َل ُكم ِفي ا ْل ِقص
ون
ِ ولي ْالَ ْل َب
َ اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق
َ ََ
َ
ْ َ

Kısasta hepiniz için hayat vardır, Ey sağlam akıl sahipleri belki siz sorumlu davranırsınız.

Bu buyruk sadece Kur’an’da olan, ondan öncesinde bulunmayan bir buyruk
değildir. Bu Allah’ın tek bir diniyle (İslam) kullara gönderilen tüm resullerin risaletlerinde olan bir buyruktur. Elbette ki bu buyruk Yakup’ta da bulunmaktadır.
Öncesinde Yusuf’u babalarından koparan oğullar, Yusuf’un başına gelenler
hususunda tüm suçu en büyük kardeşin üzerine atmışlardı. Bu suç ister hadım
etmek olsun ister öldürmek olsun kesinlikle kısas gerektiren bir suçtur. Yakup
için mağdur ve suçlu olanların her ikisi de kendi oğulları olsa bile, bir resul olarak
kısas uygulamak Yüce Allah’ın dininin bir gereğidir.
Maide 5/45

ِ
ِالن ْف ِس َوا ْل َعي َن بِا ْل َعي ِن َو ْالَ ْن َف ب ِْالَ ْن ِف َو ْالُ ُذ َن
َّ الن ْف َس ب
َّ يها أَ َّن
َ َو َك َت ْب َنا َع َل ْيهِ ْم ف
ْ
ْ
ِ
ِ ِالس ِن وا ْلجر
ِ
ِ ِ
ار ٌة َل ُه ۚ َو َم ْن
َ ُ ُ َ ّ ّ الس َّن ب
َ اص ۚ َف َم ْن َت َص َّد َق بِه َف ُه َو َك َّف
ّ ب ِْالُ ُذن َو
ٌ وح ق َص
ون
َ اللُ َفأُو ٰ َل ِئ َك ُه ُم الظَّ ِال ُم
َّ َل ْم َي ْح ُك ْم ب َِما أَ ْن َز َل

Onlara o kitapta şunu yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diş ve her yaraya karşılık kısas gerekir. Kim onu sadakasına sayarak bağışlarsa bu kendi için keffaret olur. Kim Allahın indirdiğine göre hükmetmezse
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onlar, zalimlerin ta kendisidir.

İşlenen suç ne olursa olsun kişinin üzerinden kısas cezasının uygulanması da
kalkması da ancak mağdur olanın velisinin isteği doğrultusunda olmak zorundadır.
İsra 17/33

ِ
وما َف َق ْد َج َع ْل َنا ِل َو ِلي ِِه
َّ الن ْف َس ا َّل ِتي َح َّر َم
َّ َو َل َت ْق ُت ُلوا
ً اللُ إ َِّل بِا ْل َح ِّق ۗ َو َم ْن ُقت َل َم ْظ ُل
ّ
ورا
َ ُس ْل َطا ًنا َف َل يُ ْسرِ ْف ِفي ا ْل َق ْت ِل ۖ إ َِّن ُه َك
ً ان َم ْن ُص

Haklı olmanın dışında Allah’ın dokunulmaz kıldığı bir nefsi öldürmeyin. Kim
mazlum olarak öldürülmüşse onun (öldürülenin) velisine yetki vermiştik. (Yetki
verilen bu veli), üstün kılınan olduğundan katl de sınırları aşmasın.

Yakup her ikisinin de babası olmasından dolayı hem mağdurun hem de suçlunun velisidir. Birebir kısas uygulamak Yüce Allah’ın emridir ama bu kısas cezasını kaldırmak mağdurun velisinin elinde bulundurduğu bir hükümdür. Yukarıdaki ayette bu yetkinin mağdurun velisinde olduğu gayet açık bir şekilde ortaya
konmuştur.
Bakara 2/178

ِ
ِ
ِ
اص ِفي ا ْل َق ْت َلى ۖ ا ْل ُح ُّر بِا ْل ُح ِر َوا ْل َعب ُد
َ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ
َ ين
ُ آمنُوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْلق َص
ْ
ّ
ِ بِا ْلعب ِد و ْالُ ْن َثى ب ِْالُ ْن َثى ۚ َفمن ع ِفي َله ِمن أَ ِخ ِيه َشيء َف ِاتّباع بِا ْلمعر
وف َوأَ َد ٌاء
ْ ُ َ ُ ْ َ ٰ
َ َْ
ُْ َ ٌ َ ٌ ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اع َت َد ٰى َب ْع َد ٰ َذ ِل َك َف َل ُه
ن
م
ف
ۗ
ة
م
ح
ر
و
م
ِك
ب
ر
ن
م
يف
ف
خ
ت
ك
ل
ذ
ۗ
ان
س
ِح
ٌ ْ َ َ َٰ
ْ ِ ََ ٌ َ ْ َ َ ُْ َّ ْ
َ ْ ِإ َل ْيه ِبإ
اب أَ ِليم
ٌ َع َذ
ٌ

Müminler! Öldürülen insanlar konusunda size kısas farz kılındı. Bir hüre karşı
bir hür, bir esire karşı bir esir, bir kadına karşı bir kadın (öldürülür, daha fazlası olmaz). Kim, öldürülenin kardeşi (mirasçısı) tarafından bir bedel karşılığı
bağışlanırsa, marufa uysun ve bedeli güzelce ödesin. Böyle olması, Sahibiniz
(Rabbiniz) tarafından yapılmış bir hafifletme ve bir iyiliktir. Kim bundan sonra
da düşmanlığı sürdürürse, ona acı bir azap vardır.

Bu ayet ise mağdurun velisinin istediğinde kısas cezasını diyete çevirebileceğini hatta bunun daha iyi olacağını söylemektedir.
Ele aldığımız ayette en büyük oğul geçmişte Yusuf’un başına gelenler hususunda kendisine atfedilen suçlamayı kabul etmektedir. Aslında o Yusuf’a hiçbir
şey yapmamış, her şeyi kardeşlerine yaptırmıştır. Ama o zaman uyguladıkları
plan gereği bu suç ona atfedilmişti. İşte şimdi yıllar sonra َض َحتَّ ٰى يَأْ َذن
َ ْفَلَ ْن أَ ْب َر َح ْالَر
َ
َ
َّ
ُ
“ لِي أبِي أوْ يَحْ ك َم للاُ لِيbabam bana izin verinceye veya Allah hükmedinceye kadar
buradan ayrılmayacağım” diyerek bu kısas cezasına hazır olduğunu söylemektedir. Babam izin verinceye kadar demesi, Yusuf’un velisi olarak kendisine uygulanacak cezanın diyete çevrilmesini babasından istemekte, Allah hükmedinceye
kadar demesi ise bu cezanın uygulanmasını kast etmektedir.
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Fakat bunda bile iki yüzlüdür. Cezanın ya da diyetin uygulanması için onun
babasının yanına gitmesi gerekmektedir. O güya alıkonulan kardeşi bahane ederek Mısır’dan ayrılmayacağını söylemektedir. Bu durumda ona kısas cezasının
uygulanması mümkün değildir. Oysa her halükârda mahkeme edilmesi, suçun
tam tespitinin yapılması gerekmektedir.
Bir başka durum ise mağdur olan oğulun ortada olmamasıdır. Bu durumda
ona suç atfedilse bile isnat edilen bu suçun ispat edilmesinin imkânı kalmamaktadır. Edeceği itiraf ne yönde olacaksa verilecek ceza da o yönde olacaktır.
Buraya kadar ortaya konulanlardan tüm oğulların Yusuf ve kardeşi hakkında
ne şimdi ne öncesinde olumlu duygular taşımadıkları anlaşılmıştır. Münafıklığı
karakter haline getirmiş bu oğulların Yusuf ve kardeşi hakkında bulunacakları itirafın hakkı yansıtmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Ayetin ilk cümlesi genelde en başa aldığımız DİB meali gibi ُفَلَ َّما ا ْستَيْأَسُوا ِم ْنه
ً“ َخلَصُوا ن َِجيّاOndan ümitlerini kesince, kendi aralarında gizli konuşmak üzere bir
kenara çekildiler” şeklinde çevrilmiştir. Olayın öncesinin farklı bir şekilde kurgulanması, bu cümlenin “ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler ama onu kurtaramadılar, sonunda da ümitsiz kaldılar” şeklinde anlaşılmasına neden olmuştur.
Oysa tam tersi; onu kurtarmak için yapmaları gereken çok şey olmasına rağmen,
herkesten önce “o çalmışsa kardeşi de çalmıştır” diyerek adeta hırsız damgasını ilk kendileri vurmuştur. Bu cümlede onların küçük kardeşlerinden ümit kesmeleri demek, aslında yapmak istediklerini başardıkları anlamına gelmektedir.
Yani onun kurtulma ümidinin kalmadığını anlamak, onlar açısından hedeflerine
ulaşmış olmak demektir. Cümlede geçen  َخلَصُواhalasu kelimesi fiil olarak; kurtulmak, bitmek, sona ermek, terk etmek, ulaşmak anlamlarına gelmektedir. Daha
önce bu kelime üzerinde durulmuştu.
ْ  فَرferrattum kelimesi ( ف ر طf+r+t) kök harflerinden türeAyette geçen َّطتُ ْم
miştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 8 kelime bulunmaktadır. Bu kökten; dağıtmak, parçalamak, çözmek, düşünmemek, çabuklaştırmak, oluvermek, önüne
geçmek, aşırı gitmek, sınırı aşmak, bir şeyi aşırı derecede yapmak, sıkıştırmak,
zorlamak, yapamayacağı şeye zorlamak, bırakmak, terk etmek, ihmal etmek, kusur işlemek, gevşeklik göstermek, parçalara ayırmak, tane tane ayırmak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.57
Bu kelime En’am 31. ayette aşırılık yapmak; En’am 38 ve 61. ayetlerde ise
eksik bırakmak, bir işi eksik yapmak anlamlarında kullanmıştır.58 Nahl 62. ayette
terk edilmek; Ta-Ha 45 ve Zümer 56.a yetlerde ise kusurlu davranmak, kötü davranış sergilemek anlamlarında kullanılmıştır. Yusuf suresinde ise kardeşlerin en
başta Yusuf’a karşı işledikleri bir suçu işaret etmesinden ve kelimenin başında َما
57

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük FRT md.s.1726

Her iki ayette de kelimenin başında olumsuzluk harfleri olduğu için anlam tersine dönmüştür.
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(o şey) ismi mevsulünün olmasından dolayı kelimeye “eksilttiğiniz o şeyi” şeklinde mana verilmesi daha isabetli olacaktır.
Yusuf 12/80

اكم َق ْد أَ َخ َذ
َف َل َّما ْاس َتيأَ ُسوا ِم ْن ُه َخ َل ُصوا َن ِج ًّيا ۖ َق َال َكبِير ُهم أَ َلم َت ْع َل ُموا أَن أَب
ْ ُ َ َّ
ْ ْ ُ
ْ
ِ َّ ع َلي ُكم مو ِث ًقا ِمن
ِ الل و ِمن َقب ُل ما َفر ْطتم
وس َف ۖ َف َل ْن أَ ْبر َح ْالَ ْر َض َح َّتى
ي
ي
ف
َ
َْ ْ ْ َ
ُ ُ
ْ ُ َّ َ ْ ْ َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ين
َّ َي ْأ َذ َن ِلي أَبِي أَ ْو َي ْح ُك َم
َ اللُ لي ۖ َو ُه َو َخ ْي ُر ا ْل َحاكم

Ondan ümitlerini kesince, gizlice buluşup konuşmaktan kurtuldular. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizin üzerinize (onu yalnız bırakmayacağınıza dair) Allah’tan sağlam bir mevsika aldığını ve daha önce de Yusuf da eksilttiğiniz o şeyi
bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, benim için hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.”
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BİZ KESİNLİKLE, ELBETTE SADIKLARIZ!..
Yusuf 12/81-82

ِيكم َف ُقولُوا َيا أَ َبا َنا ِإ َّن ْاب َن َك َسر َق َو َما َشهِ ْد َنا إ َِّل ب َِما َع ِل ْم َنا َو َما
ْار ِج ُعوا ِإ َلى أَب
ُْ
َ
ٰ
ِ ُكنا ِل ْل َغي ِب ح ِاف
ين
ظ
َّ
َ
َ
ْ

(81) “Siz babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık
etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik.”

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ يها ۖ َوإ َِّنا َل َص ِاد ُق
َ يها َوا ْلع َير ا َّلتي أَ ْق َب ْل َنا ف
َ َو ْاسأَل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتي ُك َّنا ف

(82) “Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor.
Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.”

Büyük kardeş, diğerlerine babalarının yanına gittiklerinde söylemeleri gerekenleri dikte etmektedir. İlk söylemeleri gerekenin ق
َ ك َس َر
َ َ“ يَا أَبَانَا إِ َّن ا ْبنEy babamız!
senin oğlunun hırsızlık yaptığı kesin” şeklinde olmasını söylemiştir. Kullandıkları dildeki ani değişim içyüzlerini yansıtır şekildedir. Babalarını, küçük kardeşlerini kendileri ile beraber Mısır’a göndermeye ikna etme girişimlerinde ( أَخَانَاehana) “kardeşimiz” (Yusuf 63 ve 65) dedikleri kardeşleri için, şimdi ك
َ َ“ ا ْبنsenin oğlun”
demeye başlamışlardır. Onların bu iki yüzlü tavrı sure boyunca devam etmiştir.
Babalarına döndüklerinde olanları anlatmaya başlayan kardeşler, tüm diyaloglarında olduğu gibi bu konuşmalarına da kesinlik bildiren  إِ َّنinna edatıyla başlamaktadır. Kur’an’ın tamamında türevleri ile beraber 1682 defa geçmektedir.
Yusuf suresinde 54 defa geçen bu edat 17 defa kardeşler tarafından ve çoğunlukla
kendileri için kullanılmıştır.  إِ َّنİnna edatı çoğunlukla tekid için kullanılır ve anlama kesinlik katkısında bulunur.
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ق َو َما َش ِه ْدنَا إِ َّل بِ َما َعلِ ْمنَا
َ ك َس َر
َ َ“ يَا أَبَانَا إِ َّن ا ْبنEy babamız! Oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı, biz bildiğimizden başkasına şahit olmadık” diye kesin konuşan oğullar
neye şahit olmuşlardır? Onların hırsızlıkla ilgili şahit oldukları, yani gözleriyle
gördükleri tek şey kardeşlerinin kapları içinde su tasının çıkmasıdır. Sadece kapların arasından tasın çıkması kardeşlerinin kesin hırsız olduğu anlamına gelemeyeceğini kendileri de bilmesine rağmen “oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı” demektedirler.
Ama öte yandan kardeşlerinin hırsız olamayacağına dair pek çok delilin olmasını göz ardı etmişlerdir. Daha önce yüklerinin arasına para sokuşturulması ve
onların bunu ancak evlerine döndüklerinde fark etmesi, tahılların doldurulmasına, develere yüklenmesini kendilerinin değil Yusuf’un yardımcılarının yapması, tahıl ölçeğini görmeleri, kardeşlerini hiç yalnız bırakmamış olmaları, hiçbir
şekilde kralın bulunduğu mekanlara gitmemiş olmaları, kralın tahıl ölçeği ile su
tasının kesinlikle farklı şeyler olması gerektiğini bilmeleri, kralın tasını kimseye
görünmeden çalmanın mümkün olamayacağı gibi deliller kardeşlerini savunmaya yetmemiştir.
Sadece kapların arasından su tasının çıkması hiçbir şekilde kişiyi hırsızlıkla
suçlamaya yeterli delil sayılamaz. Kaldı ki kaybolan şey kralın tahıl ölçeği, kapların arasından çıkan şey ise hiçbir özelliği bulunmayan su tasıdır. Tek başına bu
bile kişiye isnat edilen hırsızlık suçlamasının şüpheli olduğuna yeterli delildir.
Bunlar olmasa bile kapların arasından su tasının çıkması bir tahkikatı ve soruşturmayı gerekli kılmaktadır. Herhangi bir soruşturma yapmadan kişiyi hırsızlıkla suçlamak ve hemen ona ceza vermek asla doğru olmayacaktır. Fakat
kardeşler sadece su tasının bulunmasını yeterli delil saymış ve herkesten önce
kardeşlerine hırsız damgasını kendileri vurmuşlardır. Sonra da babalarına gelip
“biz bildiğimizden başkasına şahit olmadık, senin oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı” demişlerdir.
Birkaç ayet önce babaları, küçük oğlunu onlarla beraber Mısır’a göndermek
için onlara, onu yalnız bırakmama şartını koşmuştu.
Babalarının onu asla yalnız bırakmayacaksınız, her zaman onu koruyacaksınız şartını kardeşler kabul etmiş ve Yüce Allah’ı vekil tuttukları sağlam bir söz de
vermişlerdi. Biraz önce uyguladıkları planın en zayıf tarafının işte bu söz olduğunu söylemiştik. Çünkü küçük kardeşin hırsızlık yapması için onları atlatıp gitmesi ve hatta hırsızlık yaptığı şeyi onlar görmeden saklaması için de yine onlara fark
ettirmeden gelmesi gerekmektedir. Çalındığı söylenen şeyin ص َوا َع ْال َملِ ِك
ُ “kralın
tahıl ölçeği” olduğunu göz önüne alındığında, hırsız olduğu söylenen kardeşin
kralın tahıl ölçeğinin bulunduğu mekâna gitmesi, kimseye görünmeden girmesi
ve kimseye görünmeden çıkması gerekmektedir. İşte tüm bu durumlar onun uzun
süre yalnız kaldığını, kardeşlerin babalarına onu asla yalnız bırakmayarak koruyacaklarına dair verdikleri sözü tutmadıklarını göstermiş olacaktır.
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Büyük kardeş bunu da düşünmüş, onlara babalarının karşısına gittiklerinde َو َما
َب َحافِ ِظين
ِ “ ُكنَّا لِ ْل َغ ْيbiz o gayb için koruyucular olmadık” demelerini tembihlemiştir. “Gayb” kelimesinin anlamının duyulara kapalı, bilinmeyen anlamı olduğunu
daha önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu durumda oğullar “bilinmeyen şeyin koruyucusu olamazdık” diyerek, söz verdiklerinde kardeşlerinin hırsız olduğunu
bilmediklerini, kardeşlerinin kendilerini atlatarak hırsızlık yaptığını, bu yüzden
verdikleri sözde duramadıkları söylemiş olmaktadırlar.
Aslında bu söylemde alttan alta babalarına da bir itiraz vardır. Babaları 25
yıldan daha fazla bir zaman küçük oğlunu onlardan sakınmış, hiçbir şekilde güvenmemiştir. Bu durum babasının bu oğlunu herkesten daha iyi tanımasını, iyi
ve kötü yanlarını herkesten daha iyi bilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durumda
babaları onlardan küçük oğlunu korumalarını istediğinde onun hırsızlık yapmak
gibi kötü bir ahlakının olduğunu söylemesi gerekmekteydi. Fakat o bunu yapmamış, kendilerinin bu konuda uyarılmadığını söylemek istemişlerdir. ب
ِ َو َما ُكنَّا لِ ْل َغ ْي
َ“ َحافِ ِظينo bilinmeyen için koruyucular olamazdık” cümlesinde geçen bilinmeyen
(gayb) kelimesinin başında  الtakısının olması, söz konusu olan bilinmeyenin artık bilinir hale geldiğini, her iki tarafın da neden bahsedildiğini göstermektedir.
Sonuçta kardeşler babalarına, onu koruyacaklarına dair söz verdiklerinde kardeşlerinin hırsız olduğunu bilmediklerini söylemektedirler.
Bir sonraki ayette söyledikleri ise kardeşlerine bizzat kendilerinin vurduğu
hırsız damgasının olayın görünen tarafıyla sınırlı olduğunu göstermektedir.
Yusuf 12/82

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ يها ۖ َوإ َِّنا َل َص ِاد ُق
َ يها َوا ْلع َير ا َّلتي أَ ْق َب ْل َنا ف
َ َو ْاسأَل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتي ُك َّنا ف

“Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz
biz doğru söyleyenleriz” (DİB meali)

Babalarının kendilerine inanmaması halinde, isterse doğru söylediklerini teyit
edecek karye ve kervana sormasını söylemektedirler.
َ ْالقَرْ يَةElkaryete kelimesi ( ق ر يk+r+y) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 57 kelime bulunmaktadır. Bu kelime insanların toplandığı yer
anlamına geldiği gibi toplanan insanların kendisi anlamına da kullanılmaktadır.59
Kardeşlerinin alıkonulması ile sonuçlanan hırsızlık olayı şehrin içinde ve herkesin gözü önünde olmuştur. Olayın sadece kervanın durdurulması ve küçük kardeşin kaplarının arasından su tasının çıkması kısmına şahit olanlar elbette hırsızlık suçlamasını küçük kardeşe isnat edeceklerdir. Oysa kardeşin hırsız olarak
alıkonulmasına sadece olayın insanlar tarafından görülmüş kısmının yetmeyeceği gayet ortadadır. Üstelik kardeşlerinin hırsız olarak niteleneceğine ve suçun
59

R. El İsfahani, El Müfredat KRY md.
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tespitine şehir halkı değil, o suçu kardeşlerine isnat edenler karar vereceklerdir.
Şehir halkı bu kardeşlerin babalarına küçük kardeşi asla yalnız
bırakmayacaklarına dair verdikleri sözü, su tası ile kralın tahıl ölçeği arasındaki
farkı ve diğer delilleri görmemişlerdir. Onlar sadece bir devenin üstündeki
yolculukta kullanılan kapların arasından kralın tahıl ölçeği sandıkları su tasının
çıkarılmasına şahit olmuşlardır. Ne olayın öncesini ne o su tasının oraya nasıl
girmiş olabileceğini bilmeleri mümkün değildir. Kaldı ki, eğer bu oğullar
gerçekten doğru söyleyen kişiler olmuş olsaydı babalarına, şehir halkına değil,
bizzat hırsızlık isnat eden kişilere sormasını söylemeleri gerekirdir.
Tıpkı bunun gibi kervana sor demeleri de oynadıkları oyunun parçasıdır. Çünkü kervan da şehir halkı gibi sadece olayın görünen kısmına yani su tasının kaplar
arasından çıkarılmasına şahit olmuşlardır. Onların bu şahadeti de kardeşlerinin
hırsızlıkla suçlanmasına ve hatta bu suçtan hüküm giymesine asla yeterli değildir.
Alıkonulup köle haline getirilmekle sonuçlanan bir olayın gerçekliği asla bu
yollarla öğrenilemez. Küçük kardeş yanlarında olmadığı ve olayların nasıl geliştiğini anlatan başka kimse de bulunmadığı için, kervanın anlatacakları elbette
olayın görünen kısmı ile sınırlı kalacaktır.
Hırsızlık olayı ile ilgili doğru bilgilerin alınacağı, hangi delillerle kardeşlerinin alıkonulduğunu bilinebileceği yegâne merci bu suçu ona isnat eden ve aynı
isnat üzerine hırsızı köle haline getirmek için alıkoyan yetkililer yani Yusuf ve
yardımcılarıdır. Ve bunu kardeşlerinin kapları arasından su tası çıktığında bizzat
kendilerinin yapması gerekirdi. Ama onlar bunları yapmak bir yana kardeşlerine
herkesten önce kendileri hırsızlık damgası vurmuşlardır.
Babalarına söyledikleri şeyler kendilerince sonuna geldikleri planın finalidir.
Çünkü olayın sadece bir kısmına şahit olan kervan ve karye onların söylediklerini söyleyecektir. İşte bu yüzden َصا ِدقُون
َ َ“ َوإِنَّا لbiz kesinlikle doğru söyleyenleriz”
demişlerdir.
Ayete dikkat edildiğinde kervana ve şehir halkına sormasını istedikleri şey,
kardeşlerinin hırsızlığının ispatı ile alakalı değil, kendilerinin doğruyu konuştukları ile alakalıdır. Zaten kendileri de kardeşlerinin nasıl hırsızlık yaptığını açıklayamamış, sadece َب َحافِ ِظين
ِ “ َو َما ُكنَّا لِ ْل َغ ْيbiz o bilinmeyenin koruyucuları olamazdık”
demişlerdir.
Kardeşlerinin kapları arasına o su tasının nasıl girdiğini aslında kendileri de
çok iyi bilmektedir. Çünkü aynı yöntemle kendi yükleri arasına da paralar konmuş ve onlar bu paranın kendilerine iyilik için geri verildiğini söylemişlerdi. Fakat kardeşlerinin yükleri arasından çıkan su tasının, ona hırsızlık isnadına sebep
olması daha önceki para olayını gündeme getirmemelerine sebep olmuştur. Çünkü eğer bu insanlar dürüst insanlar olmuş olsaydı, ikinci defa Mısır’a gelip Yusuf’un karşısına çıktıklarında, yüklerinin içinden para çıktığını söylemeleri ve
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parayı iade etmeleri gerekirdi. Çünkü her halükârda onlar verdikleri paranın karşılığı olan tahılı almışlardır. Yani bu para artık onların parası değildir.
Ama Mısır’a döndüklerinde ne bu parayı iade etmiş ne de bu paradan dolayı
Yusuf’a teşekkür etmişlerdir. Sanki onlar yüklerinin arasında parayı bulmamış
gibi davranmışlardır. İşte bu onların dürüst insanlar olmadıklarının, hala münafıklık yaptıklarının Yusuf tarafından anlaşılmasını sağlamıştır.
Kardeşlerinin yükleri arasından su tasının çıkmasından sonra, kardeşlerini savunmak amacıyla, daha önce de yüklerinin arasına para konulduğunu söylememişlerdir. Belki de kendilerinin de hırsızlık suçuyla suçlanma korkusuyla bunu
yapmamışlardır.
Olaya bakıldığında aslında tam da hırsızlık yapmışlardır. Birinci seferde yüklerinin arasından çıkan para karşılığında mal almış, para kendilerinin olmaktan
çıkmıştır. O paranın kendi yükleri arasında bulunması onlar açısından da şaibeli
bir durumun oluşmasına neden olmaktadır. Madem verdikleri para karşılığında
tahıl almışlardır o halde bu parayı asıl sahiplerine geri vermeleri gerekirdi. Çünkü
o paranın yükleri içine konmasının nedenini bilmemektedirler. Yanlışlık olabilir,
düşmüş olabilir, tuzağa düşürülmeleri için oraya konmuş olabilir ve daha birçok
sebepten dolayı olmuş olabilirdi. Bu durumda her halükârda o paranın sahiplerine geri verilmesi gerekmektedir. Bunu yapmamaları kelimenin tam anlamıyla
hırsızlık olmaktadır.
Kendi yükleri arasına nasıl girdiğini bilmedikleri paraları bulduklarında قَالُوا
ْ ضا َعتُنَا ُر َّد
ت إِلَ ْينَا
َ ِ“ يَا أَبَانَا َما نَ ْب ِغي ۖ ٰهَ ِذ ِه بEy babamız daha ne isteriz, bu sermayemiz bize
geri çevrilmiş” demişler, o paranın oraya nasıl girdiğini bilmeseler bile kendi
aralarından hiç kimseyi hırsızlıkla suçlamamışlardır. Üstelik “geri çevrilmiş” diyerek meçhul bir fiil kullanarak, bu paranın oraya konulmasının faili olarak kim
olduklarını bilmedikleri, kendileri dışında birilerini işaret etmişlerdir. Aslında parayı oraya koyan kişinin (gerçek kimliğini bilmedikleri için Mısır Azizi dedikleri) Yusuf olduğunu da bilmektedirler. Çünkü tahıl almak için karşısına dikildikleri yetkili kişi odur. Ama buna rağmen paranın kim tarafından konulduğunu
bilmiyormuş gibi davranmışlardır. Her halükârda kendi yükleri arasından para
çıkınca, bu, başkaları tarafından konulmuş olmakta ama küçük kardeşlerinin yolculukta kullanılan kapları arasından su tası çıkınca ق أَ ٌخ لَهُ ِم ْن قَ ْب ُل
َ ْر ْق فَقَ ْد َس َر
ِ قَالُوا إِ ْن يَس
“eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı” (Yusuf 77) demektedirler.
Masum olduğunun onlarca delili olmasına rağmen onu savunmak ve aklamak
için tek bir girişimde bulunmadıkları kardeşlerine hırsız damgasını kendileri vurmuş, babalarına gelip “oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı” demiş, kendilerine inanmayacağını bildikleri babalarına, kardeşlerinin hırsız olduğunun ispatı için değil,
kendilerinin doğru konuştuklarının ispatı için, olayın sadece küçük bir kısmını
görmüş kervana ve şehir halkına sormasını söylemişlerdir.
Bu büyük tuzak bir bölüm önce üzerinde durduğumuz büyük kardeş tarafın-
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dan tasarlanmış, tüm söylemler onun tarafından kardeşlerine dikte ettirilmiştir.
Yusuf’un hadım edilmesi ve köle olarak bir kervana satılması da şeytanın vahyini alan (Yusuf 9) bu kardeşin direktifleri doğrultusunda olmuştur. (Yusuf 10) Her şeyi
o planlamış, söylenecek tüm sözleri o tasarlamıştır ama kendisi tıpkı şeytan gibi
sonradan kenara çekilip ben sadece söyledim yapan sizsiniz diyerek kendisini
onlardan ayırmış, tıpkı şeytan gibi kendisini takip edenleri yüz üstü bırakmıştır.
Kardeşlerini koruyacaklarına dair Allah’tan sağlam bir teminatla söz veren o
değil kardeşleridir, daha önce Yusuf’u hadım ederek köle haline getiren de o değil kardeşleridir.
Yüce Allah’ın ayetlerinde şeytanın dostu olduğuna dair pek çok delil bulunan
bu kardeş, tefsirciler tarafından aklanmış, olayın en insaflı ve hatta en dürüst kişisi olarak tanıtılmıştır. Küçük kardeşin hırsızlık suçlaması ile alıkonulma olayında
tefsirlerimizin büyük kardeşi nasıl tanıttıkları ibretlik boyuttadır.
İbn Abbas der ki: Yehuda (en büyük kardeş) gazablandığı ve kılıcı aldığı vakit,
yüzbin kişi onu geri çeviremezdi. Göğsündeki kılları çuvaldız gibi dikilir,
elbisesinden dışarı fırlardı.
Haberde nakledildiğine göre;60 Yehuda – aralarında en ileri derecede kızan ve
öfkelenen birisi idi – kardeşlerine şöyle demişti; Ya hükümdar ve beraberindekilere siz karşı koyarsınız, ben de bütün Mısır halkına karşı koyarım. Yahut da
siz Mısır halkına karşı koyarsınız, ben de hükümdara ve Mısır halkına karşı koyarım (“Mısır halkına karşı koyarım” cümlesinin iki defa gelmesi alıntı hatası
değildir. Kitapta aynen böyle geçmektedir). Kardeşleri şu cevabı verdiler: Sen
hükümdara ve onunla birlikte olanlara karşı koy, biz de Mısır halkına karşı koyarız. Bunun üzerine kardeşlerden birisini gönderdi. Mısır’ın çarşılarını saydılar, dokuz çarşı bulunduğunu gördüler. Onlardan her birisi bir çarşıyı üstlendi. Daha sonra Yehuda, Yusuf’un yanına girip şöyle dedi: Ey hükümdar! Şayet
kardeşimizi bizimle beraber bırakmayacak olursan, öyle bir feryat ederim ki, senin bu şehrinde karnındaki bebeği düşürmedik hiçbir gebe kadın kalmayacaktır.
Bu, kızmaları esnasında onların bir özelliği idi. Hz. Yusuf onu kızdırdı ve hoşuna gitmeyecek bir söz söyledi. Yehuda kızdı ve gittikçe kızgınlığı arttı. Tüyleri
kabardı, diken diken oldu. Yakupoğullarının her birisi böyle oluyordu. Kızıp köpürdü mü tüyleri diken diken olur, cesedi şişer, sırtındaki kıllar elbisesinin altından görülür hatta herbir kıldan bir damla kan damlardı. Ayağını yere vuracak
oldu mu yer sarsılır ve binalar yıkılırdı. Feryat edip bağıracak olursa, kadın olTam burada kitabın çevirmeni (yazarın kendisi değil) şöyle bir dipnot düşmektedir. “Bu
haberin sağlıklı ve güvenilir bir kaynağa dayalı olmadığı, merhum Kurtubi’nin bu ifadesinden
de anlaşılmaktadır.”
Kitabın
çevirmeni böyle demiştir ya da deme ihtiyacı hissetmiştir ama bizzat kitabın yazarı böyle bir ihtiyaç hissetmemiş ve aktardığımız rivayeti kitabına alırken, rivayetin güvenilir olup
olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Aslında çevirmen hiç de yakışık
olmayan bir şekilde merhum yazarı aklama girişiminde bulunmuştur. Kur’an tefsirinin müellifinin yapmadığı bir şeyi çevirmenin onun yerine yapması ilim ahlakına da yakışmamaktadır.
Kaldı ki böylesine uzun bir rivayetin sahih ve güvenilir olup olmadığının anlaşılmasının satır
aralarına saklanmış olması ve sadece çevirmenler tarafından anlaşılır olması ayrı bir tuhaflıktır.
60
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sun, hayvan olsun, uçan kuş olsun mutlaka karnında ne varsa onu ya hilkati tam
veya eksik olarak bırakıverirdi. Kan dökmedikçe yahut Yakup neslinden bir el
onu yakalamadıkça gazabı dinmezdi.
Hz. Yusuf kardeşi Yehuda’nın gazabının son noktasına vardığını görünce, küçük
bir çocuğa kıptice elini göremeyeceği bir yerden Yehuda’nın omuzları arasına
koymasını emretti. Bu çocuk Hz. Yusuf’un dediğini yapınca, gazabı dindi, elindeki kılıcı bıraktı. Kardeşlerinden kimseyi görür ihtimaliyle sağına soluna baktı
fakat kimseyi göremedi. Çabucak kardeşlerinin yanına çıkarak dedi ki: Siz benimle beraber bulundunuz mu? Onlar: Hayır deyince, peki Şem’un nereye gitti? diye sordu. Dağa gitti dediler, o da arkasından çıkıp onunla karşılaştığında
büyükçe bir kaya yüklenmiş olduğunu gördü. Bunu ne yapacaksın? diye sordu.
O da payıma düşen çarşıya gideceğim ve o çarşıda kim varsa bu kaya parçasıyla kafasını yaracağım. Bu sefer Yehuda ona: dön kayayı geri götür yahut denize
at dedi, hiçbir iş yapma. İbrahim’i dost edinen hakkı için yemin ederim, Yakup
neslinden bir el bana dokundu, dedi.
Sonra da Yusuf’un huzuruna girdi. Hz. Yusuf da aralarında en güçlü ve yakalayışı en çetin olanları idi. Şöyle dedi: Ey İbraniler! Sizler, sizden daha çetin ve
güçlü kimse olmadığını mı zannediyorsunuz? Sonra da büyükçe bir değirmen
taşına ayağıyla bir tekme vurdu ve bu değirmen taşı duvarın arkasından yuvarlanıverdi. Sonra da tek eliyle Yehuda’yı yakalayıp onu yanı üzere yıktı ve dedi
ki: Haydi demirciler gelsin, bunların ellerini ayaklarını keseceğim, boyunlarını
vuracağım, dedi. Daha sonra Hz. Yusuf tahtına çıktı ve minderi üzerine oturdu.
Su kabının getirilmesini emretti, su kabı getirilip önüne konuldu.
Daha sonra ona bir vuruş vurdu, bu su kabından bir ses çıktı. Kardeşlerine dönerek şöyle dedi: Bu kabın ne dediğini biliyor musunuz? Onlar: Hayır dediler.
Dedi ki: Bu kap şöyle diyor: Bu kişilerin babalarının kalbinde ne kadar gam, keder ve sıkıntı varsa hepsine bunlar sebep olmuştur.
Sonra su kabına bir daha vurdu ve dedi ki: bunun bana haber verdiğine göre
bunlar küçük bir kardeşlerini almışlardı, onu kıskandılar, babalarından uzaklaştırdılar, sonra da onu telef ettiler. Kardeşleri: Ey Aziz! Allah senin kusurlarını setretsin, sen bizim kusurlarımızı setret. Allah sana lütfetsin, sen de bize lütfet.
Su kabına üçüncü bir daha vurdu ve dedi ki: Kab diyor ki: Bunlar küçük kardeşlerini kuyuya attılar, sonra onu köleler gibi değersiz bir fiyata sattılar, babalarına da kurdun onu yediğini söylediler.
Dördüncü bir defa daha kaba vurdu ve dedi ki: Bana haber verdiğine göre sizle
seksen sene öncesinden bir günah işlemişsiniz ve hala günahınızdan ötürü Allah’tan mağfiret dilememişsiniz, tevbe de etmemişsiniz.
Beşinci defa daha kaba vurdu ve dedi ki: Kab şöyle diyor: Öldüğünü zannettikleri kardeşleri zamanın sonu gelmeden mutlaka geri dönecek ve insanlara yaptıklarını haber verecektir.
Altıncı bir defa daha kaba vurdu ve dedi ki: Kab diyor ki: Şayet sizler gerçekten
peygamber olsaydınız yahut peygamberlerin evlatları olsaydınız yalan söylemezdiniz, babanıza itaatsizlik etmez, kötü davranmazdınız. Andolsun sizleri bütün alemlere ibret olacak şekilde cezalandıracağım. Bana demircileri çağırın,
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bunların el ve ayaklarını keseceğim.
Bu sefer yalvarıp yakarmaya, ağlaşmaya koyuldular. Tevbe ettiklerini izhar ederek şöyle dediler. Gerçekten hayatta ise Yusuf kardeşimizi bulabilirsek, onun elinin altında itaatkâr bir hizmetkâr oluruz. Ayağıyla bizi çiğneyecek toprak oluruz.
Yusuf kardeşlerinin bu durumunu görünce ağladı ve onlara: Haydi yanımdan
çıkıp gidiniz, babanıza ihsan olmak üzere sizi serbest bırakıyorum, o olmasaydı
gerçekten sizi ibretli bir şekilde cezalandıracaktım, dedi.61

Hiçbir çerçevesi olmayan bu rivayet en muteber tefsir kitaplarımızda yer bulmuş ve Yüce Allah’ın ayetlerindeki kelimelere bu rivayetler üzerinden anlam verilmiş, verilen o anlamlar üzerinden tefsirler yapılmıştır. Bugün elimizde bulunan
meallerdeki anlamların arka planında işte bu tür tefsirler yatmaktadır. Hatta bu
tefsirlerin oluşturduğu anlam örgüsünü bozmamak için Yüce Allah’ın kelimeleri
bozulmuş, kelimelere hiç olmayan manalar vermenin yanında geçmiş zaman kipinde gelen fiili gelecek zamana ya da tersi, isim olarak gelen kelimeyi fiile ya da
tersi, erkek sığasında gelen kelimeyi dişi sigasına ya da tersi, çoğul olanı tekile
ya da tersine çevirmişlerdir.
İşin en trajik boyutu ise; günümüzde Kur’an yeter, Kur’an ancak Kur’an’la
anlaşılır, Kur’an’ı Allah’tan başka kimse açıklamamalı demeleri ile meşhur
olmuş ilahiyatçılarımız da Yusuf kıssasını bu rivayetlerin kelimelere yüklediği
anlamlar üzerinden açıklamalarıdır.
Geçmişteki insanların tefsirlerine bu tür rivayetleri alıp Kur’an ayetlerine
bunlar üzerinden anlam giydirmeleri elbette ki korkunç bir hatadır ama bundan
çok daha korkunç olan, elde tek harfi değişmemiş Arapça vahy olmasına rağmen;
onlardan sonra gelenlerin ve günümüzdekilerin hiç sorgulamadan, araştırmadan
onların dediklerini tekrar etmeleri, onların kelimelere verdikleri anlamlarla tefsir
ve meal yazmalarıdır. Bu durum kesinlikle Kur’an’a uymak değil, Kur’an’ı ezberlenmiş anlamlara uydurarak onu kuşatma çabasıdır.
Sadece Kur’an yeter!, Kur’an ancak Kur’an ile anlaşılmalıdır! Kur’an Yüce
Allah tarafından açıklanmıştır! gibi ifadeler bugün, salt bir söylemden ve slogandan başka bir şey değildir. Bu cümleleri ileri sürenlerin, geçmişte birilerinin
bu kitabın manaları ile oynadığını söylemeleri de boş bir iddiadır. Evet, geçmişte birileri Kur’an’ın manalarıyla oynamıştır! Ancak bugün yaşayan ve bu iddiayı dile getirenlerin elini bağlayan nedir!.. Onlar da çalışmalarında, kitaplarında,
sohbet ve tv programlarında; tıpkı suçladıkları eski selefleri gibi Yusuf kıssasının en kötü karakteri olan büyük kardeşi, kardeşlerin en iyisi ve en merhametlisi olarak tanıtmaktadırlar. Oysa orjinal vahiy eldedir. Yaşayan ulemanın da elinden tutan yoktur!.. Ama neyazık ki bugün onlar da Kur’an kelimelerinin fiillerini
isim, isimlerini fiil, müennesini müzekker, müzekkerini müennes, mazisini mu61

Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.365-367. F. Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.310
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zari, müzarisini mazi, tekilini çoğul, çoğulunu tekil yapmakta herhangi bir beis
görmemektedirler. Onlar da Yusuf kıssasını İsrailiyatı önceleyerek anlatmakta,
onlar da olayların arka planını rivayetleri baş köşeye koyarak oluşturmaktadırlar.
Hidayet edici olarak Allah yeter.
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VAH YUSUF’UN ÜZERİNE GELEN
ÜZÜNTÜME...
Yusuf 12/83

اللُ أَ ْن َي ْأ ِتي ِني بِهِ م
ٌ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َل ُك ْم أَ ْن ُف ُس ُك ْم أَ ْم ًرا ۖ َف َص ْب ٌر َج ِم
َّ يل ۖ َع َسى
ْ
َ
ِ
يعا ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ً َجم
ُ
ُ

Yakub, “Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir
sabırdır. Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi (DİB meali).

َ
وس َف َو ْابي َّض ْت َعي َن ُاه ِم َن ا ْل ُح ْز ِن َف ُه َو َك ِظيم
ُ َُو َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا أ َس َف ٰى َع َل ٰى ي
ْ
َ
ٌ

Onlardan yüz çevirdi ve “Vah! Yûsuf’a vah!” dedi ve üzüntüden iki gözüne ak
düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. (DİB meali)

Yakup, diğer oğullarının en küçük oğlu hakkında söyledikleri “oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı” demelerine inanmamış ve tıpkı Yusuf için yalan söyledikْ َ“ بَلْ َس َّولhayır öyle değil, kıskançlılerinde olduğu gibi ص ْب ٌر َج ِمي ٌل
َ َت لَ ُك ْم أَ ْنفُ ُس ُك ْم أَ ْمرًا ۖ ف
ğınız size bir tuzağı süslemiş, artık (bundan sonrası) güzel sonucu beklemektir”
demiştir.
Fakat bundan sonra söyledikleri tuhaf bir durumun ortaya çıkmasına neden olَّ “ َع َسىUmuyorum ki Allah bana onların hepsini gemaktadır. للاُ أَ ْن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِميعًا
tirir.” Yakup’un bu söyleminde kullandığı zamire ( )بِ ِه ْمdikkat edildiğinde çoğul
bir zamir olduğu görülecektir. Arapçadaki bu zamir üç ve daha fazla sayıda olan
kişiler için kullanılmaktadır. Yakup’un en küçük oğlu Mısır’da hırsızlık suçlaması ile alıkonulmuştur, en büyük oğlu ise “babam izin verinceye yahut Allah hük-
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medinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım” (Yusuf 80) demiş ve o da Mısır’da
kalmıştır. Fakat üçüncü oğlu Yusuf kendisinden koparılalı 25 seneden fazla bir
zaman geçmiş ve bu zaman zarfında ondan hiçbir haber almamıştır. O halde hepsinin kendisine gelme umuduna nereden kapılmış ve Yusuf’un da Mısır’da olduğunu nereden bilmektedir?
Daha tuhaf bir durum bir sonraki ayette ortaya çıkmaktadır. Kardeşleriyle beraber gönderdiği en küçük oğlunun hırsızlık suçlamasıyla Mısır’da alıkonulmuş
olmasının haberini henüz almış olmasına rağmen, bu oğluna değil de 25 sene
önce kaybolup gitmiş ve bir daha da haber alamamış oğlu için üzülmekte, hırsızlık suçlaması ile alıkonulan oğluna bir üzüntü duymamaktadır. Dahası; daha yeni
haberini aldığı alıkonulmuş oğlundan dolayı değil de Yusuf hakkında duyduğu
üzüntüden dolayı gözlerine ak düşmektedir. Bu cidden tuhaf bir durum, anlaşılmaz bir davranış biçimidir.
Bu durumu geleneksel anlayışın ortaya koyduğu şekliyle açıklayıp “Yusuf’a
tüm oğullarından daha fazla değer veriyordu” demek meseleyi açıklığa kavuşturmamakta tam tersi daha karmaşık hale getirmektedir. Madem yeni kaybolan
oğlunun yanında hiç kıymeti yoktur o halde neden 25 sene boyunca onu diğerlerinden sakınmış, neden Mısır’a gönderme hususunda bu kadar titiz davranmıştır.
Daha önce Kur’an’ın, okunduğunda mutlaka soru sorduran bir kitap olduğunu belirtmiştik. Soru sormak öğrenmenin başlangıcıdır. Kur’an okuyup soru
sormak asla kınanacak bir durum olmamalıdır. Kur’an; cevabı kendisinde arandıktan sonra hiçbir soruyu cevapsız bırakmayacaktır. Bir Mü’min olarak buna
inanmak, zorunluluktur!.. Kur’an’ın cevaplamaya güç yetiremeyeceği bir soru,
açıklayamayacağı bir kapalılık, aydınlatamayacağı bir karanlık, çözemeyeceği
bir ihtilaf olmamıştır, yoktur ve olmayacaktır.
Enam 6/114

ِ َّ أَ َف َغير
اهم
الل أَ ْب َت ِغي َح َك ًما َو ُه َو ا َّل ِذي أَنزل ِإليكم ال ِكتاب مفصل ۚ وال ِذين آتين
ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ً َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َْ
ِ ون أَ َّنه م َنز ٌل ِمن رب َِك بِا ْلح ِّق ۖ َف َل َت ُكو َنن
ِ
ين
ت
م
م
ل
ا
ن
م
م
ل
ع
ي
اب
ِر
ْ
َ
َ
َّ ُ ُ
َ َ ْ ُ َ َّ
َ
َّ ْ
ُ ْ َ َ ا ْلك َت

O kitabı size açıklanmış olarak indirenin ta kendisiyken, hakem olarak Allahtan
başkasını mı arayayım. Kitap verdiğimiz kimseler onun senin rabbin tarafından
indirilmiş olmasının gerçek olduğunu bilirler. Sakın tereddüt edenlerden olma.
Enam 6/126

ِ
ِ اط رب َِك مست ِقيما ۗ َق ْد َفص ْل َنا ْالي
ون
َ ات ِل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُر
َ
َّ
ً َ ْ ُ ّ َ ُ َو ٰ َه َذا ص َر

İşte budur Rabbinin dosdoğru yolu. Doğru bilgi alacak kavim için ayetleri kesinlikle açıkladık.
Araf 7/52
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ون
ٍ اهم ب ِِك َت
ولقد ِجئن
َ ُاب َف َّص ْل َن ُاه َع َل ٰى ِع ْل ٍم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمن
ْ ُ َْ ْ ََ َ

Andolsun ki inanacak bir kavim için sonsuz rahmet olan ve kuşatılamaz bir ilim
üzere yol gösteren, o açıkladığımız kitabı onlara getirdik.
Hud 11/1

ٍ الر ۚ ِك َتاب أُح ِكم ْت آي ُاته ثُم ُف ِص َل ْت ِمن َل ُد ْن ح ِك
ٍيم َخبِير
ْ
َ
ّ َّ ُ َ
َ ْ ٌ

ELİF! LÂM! RÂ! (Bu), Her şeyin hâkimi, her şeyden haberdar olan tarafından
ayetleri kopmaz bağlarla ilişkilendirilmiş, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
Kehf 18/54

ِ آن ِللن
ِ
ِ ْ ان
ال ْن َسا ُن أَ ْك َثر َشي ٍء
َ اس ِم ْن ُك ّ ِل َم َث ٍل ۚ َو َك
َّ ِ َو َل َق ْد َص َّر ْف َنا في ٰ َه َذا ا ْل ُق ْر
ْ َ
َج َد ًل

Andolsun ki; işte bu Kur’an’ın içinde insanlık için her türlü örneği farklı biçimlere çevirdik. Ama çoğu şey o insanlığa bir tartışma oldu.
İsra 17/41

ِ و َل َق ْد صر ْف َنا ِفي َه َذا ا ْل ُقر
ورا
ُ ِآن ِل َي َّذ َّك ُروا َو َما َيز
ٰ
ً يد ُه ْم إ َِّل نُ ُف
َ
ْ
َّ َ

Andolsun ki; doğru bilgi edinsinler diye, işte bu Kur’an’ı farklı biçimlere çevirdik, ama onların nefretinden başka bir şey artmaz/artmıyor/artmayacak.

Yüce Allah bunlar ve bunlar gibi daha yüzlerce ayet göndermişken, mübarek
Kur’an’ın açıklanmak için başkasına muhtaç olduğunu düşünmek, herhangi bir
soruyu cevapsız bırakacağını, ne kadar koyu olursa olsun herhangi bir karanlığı
aydınlatamayacağını zannetmek Yüce Allah’a duyulan güvensizlikten başka bir
anlama gelmeyecektir.
Sorun olan şey Kur’an’a soru sormak değil, sorulan sorunun cevabını
Kur’an’ın veremeyeceğini düşünerek Kur’an’dan başka yerlerde aramaktır. İnsanın üreteceği hiçbir soru Yüce Allah’ın kitabını aciz bırakamaz. Kur’an mutlaka
o sorunun üstesinden gelir.
Anlamaya çalıştığımız Yusuf suresinden kaynaklanan ve kimi zaman tuhaf
gözüken her türlü soruyu sormamız Kur’an’a olan güvenimizdendir. Bilinen veya
bilinmeyen, yaşayan ya da yaşayacak olan ne kadar varlık türü varsa ve bunların
hepsi yardımlaşmak için bir araya gelse, asla Kur’an’ın cevap vermeyeceği bir
soru üretemezler.
İsra 17/88

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

De ki “Bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar,
hatta onların bazısı, bazısı için destek olsa bile onun bir benzerini asla getiremezler.

Bu açıklamalardan sonra tekrar konumuza dönüp “neden Yakup, daha yeni
Mısır’da alıkonulmuş oğluna değil de 25 sene önce kaybolan Yusuf’a hüzünlendi
ve Yakup Yusuf’un Mısır’da olduğunu nereden biliyor da “umulur ki Allah bana
hepsini getirir” diyor” şeklinde sorduğumuz soruların cevabını bulmaya çalışalım.
Yakup’un en küçük oğlu hırsızlık suçlamasıyla köle edinilmek üzere Mısır’da
alıkonulmuştur. Her ne kadar hırsızlık olayı kardeşlerin bir tuzağı ise de Yakup’un bundan haberi yoktur. Yusuf’un kardeşlerin bu tuzağını bozduğundan ise
hem Yakup’un hem de diğer oğullarının haberi yoktur. Fakat her durumda nerede
olduğu ve başına ne iş geldiği bilinmektedir.
Büyük oğlu ise daha en başından beri babasından ayrıdır. Fakat büyük oğlunun da Mısır’da olduğunu bu oğullarından öğrenmiştir. En küçük kardeş hırsızlık
suçlamasıyla alıkonulduğunda kardeşlerini toplamış, onlara babalarına karşı nasıl
َّ ض َحتَّ ٰى يَأْ َذنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْ ُك َم
konuşacaklarını söyledikten sonra للاُ لِي
َ ْ“ فَلَ ْن أَ ْب َر َح ْالَرAllah
benim için hükmedinceye yahut babam bana izin verinceye kadar buradan ayrılmayacağım” (Yusuf 80) demiştir. Babasının izin vermesini beklemek demek, babasının ondan ve Mısır’da olduğundan haberdar edilmesi demektir. Yani Yakup bu
oğlunun da Mısır’da olduğunu bilmektedir.
َّ “ َع َسىumuyorum ki Allah bana onların hepsiFakat Yakup للاُ أَ ْن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِميعًا
ni getirir” derken sadece bu ikisini kast etmemiştir çünkü kullandığı zamir üç ya
da daha fazla kişiyi gösteren  ِهمhim zamiridir. Bu zamirin iki kişi için kullanılması imkansızdır. Çünkü Arapçada diğer hiçbir dilde olmayan tesniye yani ikili
zamirler vardır. Eğer Yakup iki kişiyi kast etmiş olsaydı  هُ َماhuma (o ikisi) zamirini kullanması gerekirdi. Bu durumda Yakup üç oğlunun da Mısır’da olduğunu
bilmektedir. Yakup’un üç oğlunun da Mısır’da olduğunu bildiğine dair tek delil
bu da değildir. Yakup üçüncü defa Mısır’a gidişlerinde onlara ي ْاذهَبُوا فَتَ َح َّسسُوا
َّ ِيَا بَن
“ ِم ْن يُوسُفَ َوأَ ِخيoğullarım, gidin Yusuf ve kardeşini araştırın” demiştir. Bu Yakup’un, diğer oğulları gibi Yusuf’un da Mısır’da olduğunu bildiğini açıkça göstermektedir.
İşte bu durum Yakup’un bu bilgiyi nereden bildiği sorusunu da beraberinde
getirmektedir. Yakup’un bu bilgiyi kendi çabalarıyla ya da diğer insanların
kendisine ulaştırmasıyla öğrendiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır
(daha doğru bir ifadeyle, bu çalışmayı yapanlar bulamadı da diyebiliriz). Yusuf’un
babasıyla iletişime geçtiği, kendisinin Mısır’da olduğunu bir şekilde bildirdiğine
dair de bir delil bulunmamaktadır.
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Yakup’un, Yusuf’un Mısır’da olduğunun bilgisini alabileceği tek kaynak
Yüce Allah’tır. Surenin başında Yakup Yusuf’a “Rabbin seni bir süreçten geçirecek ve sana hadiselerin tevilinin bir kısmını öğretecek, daha önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakup al’ine de o nimeti de tamamlayacak” (Yusuf 6) demişti. Yakup’un bu söylediklerinin bir rüya yorumu olmasının
mümkün olmayacağı üzerinde bu ayeti işlerken durmuştuk. Bu bilgiler bir rüyadan çıkarılamayacak kadar değerli ve insanları bağlayıcı bilgilerdir. Üstelik Yakup’un kendisinden sonra gelecek resulü bir rüyadan öğrenmesi asla doğru değildir. Bu bilgiler zaten Yakup’ta vardır. Yani Yakup oğullarından hangisinin
olduğunu bilmese de kendisinden sonra gelecek elçinin, bir süreçten geçirildikten sonra resul olacağını, ona hadiselerin tevilinin bir kısmının öğretileceğini, o
resul yoluyla Yakup âl’ine o nimetin tamamlanacağını bilmektedir. Onun bilmediği tek şey bunun kim olduğudur. Yusuf’un o rüyayı görmesiyle onun kim olduğunu da bilmiştir. Yusuf’un gördüğü rüya hariç diğer bilgilerin hepsi vahiydir
ve Yakup bu bilgileri insanlara ulaştırmakla yükümlüdür ve ulaştırmıştır da. Diğer oğullarının Resullük le ilgili beklentileri de bundan dolayı oluşmuştur. Ama
Yusuf’un gördüğü rüya tüm insanlığa duyurulması gereken vahiyler değildir. Bu
yüzden Yusuf’a “sakın rüyanı kardeşlerine anlatma, sana tuzak kurarlar” demiştir. Eğer tüm insanlara duyurulması gereken vahiyler olsaydı, Yakup’un bunu
herkesten önce kendisinin duyurması gerekmektedir.
Yakup sadece kendisinden sonra gelecek elçinin nelerle muhatap olacağını
değil, nerelerde bulunacağını ve hatta nelerle meşgul olacağını da bilmektedir.
Yani kendisinden sonraki elçinin görev yerini de bilmektedir. Çünkü bu durum
Yüce Allah’ın genel bir kuralıdır. Mesela, Mısır’dan çıktıktan sonra Mekke’ye,
atasının inşa ettiği Kâbe’ye gelen Musa şöyle demiştir:
Araf 7/158

ِ ُ ُق ْل يا أَيها الناس ِإ ِنّي رس
ِ الل ِإ َلي ُكم ج ِميعا ا َّل ِذي َله م ْل ُك السماو
ات
َ َ َّ
ُ ُ
ً َ ْ ْ َّ ول
ُ َ
ُ َّ َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النب ِِي ْالُ ّم ِي ا َّلذي
ِالل َو َر ُسوله
َّ يت ۖ َفآمنُوا ب
ُ َو ْالَ ْرض ۖ َل ِإ ٰ َل َه إ َِّل ُه َو يُ ْحيِي َويُم
ّ
ّ َّ
ِ ِ ِ ِ َّ ي ْؤ ِمن ب
ون
َ وه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد
ُ ُ
ُ ِالل َو َكل َماته َو َّاتب ُِع

“Ey insanlar! Göklerin ve yerin mülkü ona ait olan, kendisinden başka yönelecek kimse bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın hepinize birden belirlediği
resul benim. Sonra yalnızca Allah’a ve onun kelimelerine güvenen O Mekkeli,
seçilmişlerden olan resule güvenin ve doğruya yöneltilmenizden dolayı ona itaat edin

Musa kendisinden çok sonraları gelecek olan resulün Mekkeli olacağını söylemiştir. Bunun yanında bizzat Musa’nın kendisine görevinin İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarıp Mekke’ye getirmek olduğu bildirilmiştir.62 Öte yandan; bakire ve
tertemiz Meryem’e kocası olmadığı halde ve daha hamile bile kalmadan, doğa62
Bu konuyla ilgili çok daha detaylı bilgileri www.tuvavadisi.org adlı sitede yayınlamış bulunmaktayız.

104

KURGU İÇİNDE KURGULAR

cak çocuğunun adı, ona verilecek kitabın ne olacağı, kime ve nereye resul olarak
gönderileceği, resul olduğunda neler yapacağı çok öncesinden bildirilmiştir.63 İsa
kendisinden yüzlerce yıl sonra gelecek Muhammed (a.s)’in adını vermiş, Tevrat
ve İncil’de sadece bu elçinin değil aynı zamanda elçiye iman edenlerin bile özellikleri bildirilmiştir.64
Tüm bunlardan şunu demek istiyoruz: Yüce Allah hiçbir resulünü, görev tanımı yapmadan, görev alanlarını belirlemeden, geçeceği süreçleri tanıtmadan resul olarak görevlendirmez. Yine hiçbir resul, resul olduktan sonra Yüce Allah’ın
kendisine belirlediği görev bölgesini terk edemez, kendi kafasından savaşamaz,
barışamaz, hicret edemez. Bunların hepsi Yüce Allah’ın belirlemesiyle gerçekleşir.
Yüce Allah işte bu yüzden görev yerini terk eden Yunus’u cezalandırmıştır. Eğer o suçunu anlayıp rabbine yönelmesiydi verilen ceza onun üstünden
kalkmayacaktı.65 İşte bu yüzden Muhammed (a.s) Mekke’den Medineye ancak
Yüce Allah’ın izin vermesiyle gitmiştir. Yüce Allah savaşa izin vermeden
savaşamamış,66 barış demeden barışamamış hatta barışın şartlarını bile belirleyememiştir.67
Tıpkı bunlar gibi Yüce Allah Yakup’a da ondan sonra gelecek elçinin görev
yerinin neresi olacağını bildirmiş ve onun neleri yaşayacağından haberdar edilmiştir. İşte Yakup bundan dolayı Yusuf’un da Mısır’da olduğunu bilmekte ve
üçüncü defa giden oğullarına ي ْاذهَبُوا فَتَ َح َّسسُوا ِم ْن يُوسُفَ َوأَ ِخي
َّ ِ“ يَا بَنoğullarım gidin
Yusuf ve kardeşini araştırın” demiştir. Zaten Yakup kendisinde olan bu bilginin
kaynağının Yüce Allah tarafından olduğunu açıkça ifade etmektedir. Oğullarını üçüncü defa Mısır’a gönderirken, onlara “gidin Yusuf ve kardeşini araştırın”
َّ َ“ َوأَ ْعلَ ُم ِمنben Allah’tan sizin asla bilemeyeceklerinidedikten sonra َللاِ َما َل تَ ْعلَ ُمون
zi biliyorum” diyerek, bilgilerinin kaynağının Yüce Allah olduğunu belirtmiştir.
Bu yüzden diğer oğullarının ne daha önce Yusuf hakkında söylediklerine ne
de 25 yıl sonra Yusuf’un kardeşi hakkında söylediklerine inanmamış ve sonuna
kadar da inanmayacaktır.
Yakup’a küçük oğlunun hırsızlık yaptığı haberi getirildiğinde ona değil de
Yusuf’a üzülüp َ يَا أَ َسفَ ٰى َعلَ ٰى يُوسُفya esfaya ala Yusuf demesine gelince; bu ibare
mealler tarafından şu çeşitlilikte çevrilmiştir.

63

Bkz. Ali İmran 43, 50; Meryem 19/16, 32;

64

Bkz. Fetih 48/29

65

Bkz. Saffat 37/139, 148;

66

Bkz. Hac 22/39

67

Bkz. Tevbe 9/1, 5;
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·

“Vah! Yûsuf’a vah!” veya “Ah! Yusuf ah!”68

·

ey beni tükenmez, sonu gelmez kederlere salan Yusuf69

·

“Ey Yûsuf üzerindeki sıkıntılarım! Neredesiniz?70

·

“Ah! Yûsuf’un üzüntüsü yüreğimi yakıyor!”71

·

“Vah, yazık oldu Yusuf’a!”72

·

Ey Yusufun üstünde (titreyen) tasam, (gel, şimdi tam senin gelmen zamanıdır)73

·

“Vah bana, Yusuf için vah bana!”74

·

“Ey gam, ey Yusuf’a dair tasam!”75

·

“Ya esafâ alâ Yusuf! Nerdesin Yusuf! Nerdesin Yusuf! 76

·

“Ey Yusuf üzerindeki tasam (gel, gel, tam senin gelme zamanındır)!77

·

“Ey Yûsuf’a duyduğum gam, neredesin!”78

Meallerin ayetteki َ“ يَا أَ َسفَ ٰى َعلَ ٰى يُوسُفya esfaya ala Yusufa” cümleciğe verdiği anlamlar yukarıya aldıklarımızdan çok daha fazladır. Ama buraya aldıklarımız
meselenin anlaşılması için yeterlidir. Hiçbir eleştiri getirmeyeceğimiz bu mealleri bir kenara bırakarak ayetteki cümleyi anlamaya çalışalım.
İbarede geçen  يَاya nida harfi 18 tanesi Yusuf suresinde olmak kaydıyla
Kur’an’da 360 defa geçmektedir. Bu edatın kullanımı 3 şekilde olmaktadır.
1- Yakın ve uzak için nida (ünlem) edatıdır. Ey Ahmet!, Ey babacığım!, Ey
insanlar! gibi.

Abdulaziz Bayındır, DİB, Bahaeddin Sağlam, Bayraktar Bayraklı, Cemal Külünkoğlu,
TDV, Hayrat Neşriyat, Kadri Çelik, Mehmet Türk, Ümit Şimşek mealleri.
68

69

Abdulbaki Gölpınarlı meali.

70

Abdullah Parlıyan meali.

71

Ahmet Tekin meali.

72

Edip Yüksel meali.

73

Hasan Basri Çantay meali.

74

Muhammed Esed meali.

75

Mustafa İslamoğlu meali.

76

Suat Yıldırım meali.

77

Süleyman Ateş meali.

78

Yaşar Nuri Öztürk meali.
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2- Bazen soru edatıyla birlikte kullanılır.  يَا تُ َرى هَلْ اَتَىAcaba geldi mi?
3- Hayret ve üzüntüyü ifade etmek için kullanılır.
يَا لَهُ ِم ْن َك ِريم..............Ne de cömert!
 يَا لَل َّشقَاء..................Ne felaket!
ً يَا َح ْس َرة...................Ne yazık! Ne kadar yazık!
 ا ْم َراَ ٍة يَا لَهَا ِم............Ne kadın!79
Bu edatın Kur’an’daki kullanımlarının 334 tanesi nida anlamında kullanılmıştır. 23 kullanım ise  يَا لَ ْيت َ۪نيya leyteni “yazıklar olsun bana” veya  يَا لَ ْيتَنَاya leytena
“yazıklar olsun bize” olarak üzüntü ifade eder şekilde kullanılmıştır. Geriye kalan 3 kullanımdan bir tanesi Yusuf 19. ayette  يَا بُ ْش َر ٰىya yusra “ne güzel haber”
şeklinde hayret ve sevinç belirtmek için kullanılmıştır. İlgili ayeti işlerken üzerinde detaylıca durulmuştu.
Kalan iki kullanımın bir tanesi Yasin suresinin 30. ayetinde يَا َح ْس َرةً َعلَى ْال ِعبَا ِد
ya hasreten alel’ibadi “tarifsiz bir kayıp üzere olan kullara ne yazık!” şeklinde
gelmektedir. Bu yönden ele aldığımız ayette geçen َ“ يَا أَ َسفَ ٰى َعلَ ٰى يُوسُفya esfaya
ala Yusufa” cümlesi de tıpkı Yusuf 19. ayette geçen kullanım gibi benzersiz bir
kullanımdır. Bu cümlede geçen  يَاya edatının nida, hayret ve şaşkınlık belirten
bir kullanımda olmayacağı kesindir. Ayetin devamında geçen hüzün kelimesini
ve 86. ayette geçen “ben üzüntümü ve kederimi yalnızca Allah’a şikâyet ediyorum” cümlesini de göz önüne aldığımızda edatın bir hüznü ya da bir üzüntüyü
belirtmesi gerekmektedir. Yakup’un Yusuf hakkında öncesinden gelen bir hüznü
ve üzüntüsü zaten vardır. Bu üzüntünün üstüne en küçük oğlunun hırsızlık suçlamasıyla Mısır’da alıkonulduğunun haberini alması, var olan üzüntüsünün üstüne
bir üzüntü daha eklenmesine neden olmuştur. Yani üzüntü üzerine üzüntü, esef
üzerine esef eklenmiştir. İşte bunları da göz önüne aldığımızda َيَا أَ َسفَ ٰى َعلَ ٰى يُوسُف
“ya esfaya ala Yusufa” cümlesinin anlamının “vah! Yusuf’un (üzüntüsü) üstüne (gelen) üzüntüme” şeklinde olması daha isabetli ve kıssa ile daha bağlantılı
bir anlam olmalıdır.
Yakup burada hiç gönlünden silmediği ve unutmadığı Yusuf ile ilgili tasasının
üzerine bir başka tasanın daha eklendiğini söylemektedir. Bu durumda o sadece
25 yıl önce kaybettiği oğluna değil, biraz önce “oğlun hırsızlık yaptı” şeklinde
haberini aldığı oğluna da üzülmüş olmaktadır. Yakup bu cümleyle üzüntüsünün
ikiye katlandığını ifade etmektedir.
Ele aldığımız 84. ayetin başında geçen  َوتَ َولَّ ٰىvetevella kelimesi de mealler tarafından şu çeşitlilikle çevrilmiştir.

79

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük YA md.s.2167
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·

Onlara sırt çevirdi.80

·

Onlardan yüz çevirdi.81

·

Onlardan uzaklaştı.82

·

Onlardan tamamen uzaklaştı.83

·

İçine kapandı.84

·

Onlardan yüzünü çevirip öte taraf ufuklara seslendi.85

·

Yüzünü onlardan öteye çevirdi.86
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Meallerin kelimeye bu kadar çeşitli manalar vermesine rağmen aslında sonuçta bir tek şey anlaşılmaktadır. Yakup onlardan uzaklaşmış, onlara sırtını dönmüş,
onlarla konuşmamıştır.
Oysa ayetin devamına bakıldığında Yakup hem onların içindedir yani uzaklaşmamıştır, hem onlarla konuşmaktadır yüzünü çevirmemiştir, hem de onlara Yusuf’un derdinden yakınmaktadır yani derdini içine atmamış içine
kapanmamıştır. Ayetin devamına bakıldığında Yakup onlarla konuşmaya devam
etmekte, daha da ilerde ise kardeşleri hakkında Mısır’a gitmelerini, onları
araştırmalarını istemektedir. Yani yukarıya aldığımız meallerin hiçbiri ayetin
devamıyla uyuşmamaktadır.
 َوتَ َولَّ ٰىtevella Kelimesi ( و ل يv+l+y) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 232 kelime bulunmaktadır. Bu kökten fiil olarak yakın olmak, yaklaşmak, peşinden gelmek, yönetmek, izini takip etmek, arkasını dönmek, uzaklaşmak, görevlendirmek, sevmek, yakınlık etmek, üstlenmek, üzerine
almak, peş peşe gelmek, devam etmek, tam bir ümitsizliğe düşmek87 anlamlarına
gelen kelimeler türemiştir.
Bu kelimenin Kur’an’da çok fazla kullanımı olmasına rağmen ele aldığımız
ayetteki gibi  َوتَ َولَّ ٰى َع ْنهُ ْمşeklinde yani “an” harfi cer’i ile sadece 3 defa geçmektedir.
80

Abdulaziz Bayındır, DİB (eski), Şaban Piriş mealleri.

Abdulbaki Gölpınarlı, Abdullah Parlıyan, Ahmet Varol, Ali Bulaç, A. Fikri Yavuz, Bayraktar Bayraklı, DİB (yeni), TDV, Edip Yüksel, Elmalılı, Hasan Basri Çantay, Hayrat Neşriyat, Kadri Çelik, Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Ümit Şimşek mealleri.
81

82

Ahmet Tekin,

83

Mehmet Türk meali.

84

Mustafa İslamoğlu meali.

85

Suat Yıldırım meali.

86

Süleyman Ateş meali, Yaşar Nuri Öztürk, Muhammed Esed, Cemal Külünkoğlu mealleri.

87

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı VLY md.s.2128
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Bir tanesi helak edilen kavminin arkasından konuşan Salih’in konuşması, diğeri ise yine helak edilen kavminin arkasından Şuayb’ın konuşması içinde geçmektedir. Tüm mealler o ayetlerde geçen ibareye de “yüz çevirmek, sırtını dönmek, ayrılıp gitmek” manaları vermişlerdir ama bu asla doğru değildir. Çünkü her
iki resulün konuşmaları kavimlerinin helakinden sonra olmuştur. Yani ortada yüz
çevirip sırt dönülecek kimse kalmamıştır. Her iki ayette de ele aldığımız ibareye
tercih edilecek doğru mana “onlar hakkındaki ümitlerini tamamen yitirince”
şeklinde olmalıdır.
Araf 7/79

ِ
ت َل ُكم َو ٰ َل ِك ْن َل
ُ َف َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا َق ْوم َل َق ْد أَ ْب َل ْغ ُت ُك ْم رِ َسا َل َة َر ّبِي َو َن َص ْح
ْ
ِ ِ
ين
َ ُت ِح ُّب
َّ ون
َ الناصح

(Salih) Artık onlar hakkındaki ümidini tamamen yitirince, “Andolsun, ben size
Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz” dedi
Araf 7/93

ِ
ت َل ُكم ۖ َف َكي َف
ُ َف َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا َق ْوم َل َق ْد أَ ْب َل ْغ ُت ُك ْم رِ َس َال ِت َر ّبِي َو َن َص ْح
ْ
ْ
ِ ٍ
ين
َ ِآس ٰى َع َل ٰى َق ْوم َكافر
َ

(Şuayb) Artık onlar hakkındaki ümidini tamamen yitirince: “Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz için çaba göstermiştim. Şimdi ayetleri
görmezden gelenler (kâfirler) topluluğunun etkisiz hale getirilmesine nasıl üzüleyim” dedi.

Tıpkı bu iki resul gibi Yakup da o güne kadar ümit beslediği oğullarından
ümidini kesmiştir. Daha önce onlardan ümitli olduğu için Yusuf’u güvenmiş ve
onların Yusuf’a düşmanlık yapmayacaklarına inanmıştır. Onların Yusuf hakkındaki yalanlarına inanmamış olmasına rağmen, onlardan tamamen ümit kesmediği
için 25 yıl sonra ikinci oğlunu da onlarla birlikte Mısır’a göndermiştir.
İşte bu oğulların soyu daha sonradan ataları Yakup’a “tanrı ve insanlarla
güreşip yenen” anlamındaki “İsrail” lakabını layık görecek ve kendilerini de “tanrı
ve insanlarla güreşip yenen adamın soyu” anlamına gelen “İsrail oğulları” diye
adlandıracaklardır. Bu soy insanlık tarihinde resullere en fazla ihanet eden, Yüce
Allah’ın tertemiz ve tek bir tane dininden iki din (Yahudilik ve Hıristiyanlık)
çıkaran, Allah resullerine en fazla iftira atan, resulleri öldüren, her türlü mucizeyi
görmelerine rağmen Yüce Allah’a itaat etmeyen, tarihte ilk defa din adamlığını
icat eden, münafıklığı bir miras gibi soy be soy devam ettiren soy olacaktır.
Firavun olacaklar, İsrail ve Yahuda devletleri kuracaklar Allah’ın dininden dinler
çıkarmayı bir virüs gibi durmadan insanlara zerk edecekler. Tüm bunları da Allah
adına yapacaklardır.
Ayette geçen ve genelde “hüznünden dolayı gözlerine ak düştü” manası veri-
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ْ  َوا ْبيَضcümlesi üzerinde daha sonra durulacaktır.
len َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
Bu açıklamalardan sonra ele aldığımız iki ayetin daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meali aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/83-84

اللُ أَ ْن َي ْأ ِتي ِني بِهِ م
ٌ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َل ُك ْم أَ ْن ُف ُس ُك ْم أَ ْم ًرا ۖ َف َص ْب ٌر َج ِم
َّ يل ۖ َع َسى
ْ
َ
ِ
يعا ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ً َجم
ُ
ُ

(83) (Yakup), “hayır öyle değil, hasediniz sizi bir tuzağa teşvik etmiş. Bundan
sonrası güzel sonucu beklemektir. Onların hepsini birden bana getireceğini Allah’tan umuyorum. Çünkü El Alim, El Hâkim olan yalnızca O’dur.

َ
وس َف َو ْابي َّض ْت َعي َن ُاه ِم َن ا ْل ُح ْز ِن َف ُه َو َك ِظيم
ُ َُو َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا أ َس َف ٰى َع َل ٰى ي
ْ
َ
ٌ

(84) Ve onlar hakkındaki ümidini tamamen yitirdi. “Yusuf’un (üzüntüsü) üstüne
(gelen) üzüntüme ne yazık!” dedi. Ve O hüznün (gerçekleştiğini anlamasın)’dan
dolayı anne baba bir iki evladının değeri arttı ama artık O (bunu) içinde tutan
biridir.
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YAKUP KÖR MÜ OLDU?
Yusuf 12/85

ِ قالوا ت
ِ ِ
ِ َ ون حر ًضا أَو َت ُك
ين
الل تفتأُ تذكر يوسف حتى تك
َ ون م َن ا ْل َهالك
ْ
َ َ َ ُ َ ٰ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ

Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. Sonunda
üzüntüden eriyip gideceksin veya helâk olacaksın” dediler. (DİB meali)

Bir önceki bölümde 84. ayeti incelerken “hüznünden dolayı gözlerine ak düşْ “ َوا ْبيَضvebyaddat aynehu minel huzni” bu
tü” şeklinde çevrilen َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
cümlenin üzerinde daha sonra duracağımızı söylemiştik. 84. ayette geçen bu
cümle, hep Yakup’un üzüntüden gözlerine ak düşüp kör olduğu anlamında anlaşılmıştır. Gözlerine ak düşerek kör olmak fark edilemeyecek, insanlar tarafından bilinemeyecek ve görülemeyecek bir durum değildir. Fakat yukarıya aldığımız 85. ayetin mealine dikkatlice bakıldığında, Yakup’un oğullarının babalarının
kör olmasını görmediklerini, hiç umursamadıklarını, endişelenmediklerini ama
öte yandan Yusuf’u anmaya devam ettiği taktirde üzüntüden eriyip gideceğinden veya helak olacağından endişe ettikleri görülecektir. Bu cidden anlaşılmaz
bir durumdur.
Bir ayet önce zaten Yusuf’u anmaktan, ona hüzünlenmekten dolayı gözleri
kör olan babalarının körlüğünü hiç mevzubahis etmeden, yine Yusuf’u anmasından dolayı ileride bir hastalığa tutulacağından endişe etmeleri tam bir çelişkidir.
İster geçici isterse kalıcı olsun bir insanın birden kör olması hiç dikkate alınmayacak bir şey olmadığı gibi fark edilemeyecek bir şey de değildir.
Tefsircilerimiz bu çelişkiyi görmemekle beraber Yakup’un gözlerine ak düş-
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mesi ile ilgili şu açıklamaları getirmişlerdir.
ْ “ َوا ْبيَضVe hüznünden ve kederinden iki
Daha sonra Cenab-ı Hak َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
gözüne ak düştü” buyurmuştur. Bu hususta şu iki izah yapılabilir.
1)-Yakup “Vah Yusuf’a olan hasretime, vah” deyince, onu hep ağlamak tutmuştur. Ağlamak tutunca da gözlerindeki su çoğalmıştır. Böylece onun gözleri sanki
o suyun beyazlığından dolayı beyazlamıştır. O halde Cenab-ı Hakk’ın “ve hüznünden ve kederinden iki gözlerine perde indi” ifadesi, ona ağlamanın hâkim
olmasından ve çok ağlamasından bir kinaye olmuş olur. Bu izahın doğruluğunun delili şudur: Hüznün tesiri, körlüğün meydana gelmesinde değil, ağlamanın
ona hâkim olmasındandır. Binâenaleyh, ayette bahsedilen beyazlanmayı, aklığı, ağlamanın hâkim olması manasına alırsak, bu sebep makul ve yerinde olur.
Ama onu, kör olması anlamına hamledersek, bu sebep ve talil, güzel, makul ve
yerinde olmaz. Binâenaleyh, bizim bahsettiğimiz daha yerinde olmuş olur. Bu
açıklamayı, delilleriyle beraber, Vâhidi Kitabu’l Basit’inde İbn Abbas’tan rivayet etmiştir.
2)- Bununla, Yakup’un kör olması kast edilmiştir. Mukatil şöyle der: Yakup altı
sene kör kalmıştır. Derken Allah Teâlâ onun gözlerini, Yusuf’un gömleği ile açmıştır ki, bu da, Cenab-ı Hakk’ın, “şu benim gömleğimi götürün de onu babamın
yüzüne atın.. iyice görür (bir hale) gelir”(Yusuf 93) ayetinden anlaşılan husustur. Denildiğine göre Cebrail, Yusuf hapiste iken, onun yanına varmış ve: “Babanın gözleri, sana kederinden dolayı gitti” demiş, bunun üzerine Yusuf ellerini
başına koyarak: Keşke annem beni doğurmasaydı ve ben de babamın bu denli
üzülmesine sebep olmasaydım” der. Bu görüşü ileri sürenler şöyle demişlerdir:
“Devamlı hüzün, devamlı ağlamaya, devamlı ağlama da kör olmaya yol açar; o
halde hüzün, bu yolla körlüğün sebebi olmuş olur. Devamlı ağlama körlüğe sebep olmuştur. Zira bu, gözbebeğinde bir bulanıklık meydana getirir.” Onlardan
bazıları da Yakup’un kör olmadığını, ancak ne var ki onun görmesinin azaldığını söylemişlerdir. Yine, Yakup’un gözlerinin, Yusuf’tan ayrıldığı vakitten, onunla karşılaşıncaya kadar geçen zaman içinde hep yaşlı olduğu, kurumadığı; bu
müddetin ise seksen yıl olduğu ve yeryüzünde Allah nezdinde Yakup’tan daha
kerim ve iyi bir kimsenin olmadığı da ileri sürmüşlerdir.88

En ciddi tefsir kaynaklarının Yakup’un gözlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı
kör olduğuna dair aktardıkları bu rivayetleri ciddiye alıp eleştirmek bile boşa zaman kaybıdır. Fakat ne yazık ki; Kur’an’ın anlattığı Yusuf kıssası arka planında
işte bu rivayetlerin olduğu mealleri ortaya çıkarmıştır. Bu rivayetler sadece Cebrail ile Yusuf arasında olan ve başkalarının şahit olması mümkün olmayan, Yüce
Allah haber vermese asla haberdar da olamayacağımız olayları sanki oradaymış
gibi anlatmış, Yüce Allah’ın vahiylerini taşıyan Cebrail ile, Allah’ın ayetlerini kullara iletmekle görevli resullerin ilişkisini ilkesizlik olarak resmetmişlerdir.
Dediğimiz gibi eleştirmek bile boşa zaman kaybı ve kelime israfıdır.
Meselenin daha iyi anlaşılması için 84 ve 85. ayetleri arka arkaya yazdığımızda şöyle olmaktadır.
88

Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.321
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84) Onlardan yüz çevirdi ve “Vah! Yûsuf’a vah!” dedi ve üzüntüden iki gözüne
ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. (DİB meali)
85) Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helâk olacaksın” dediler. (DİB meali)

Bu ayet meallerine göre; 84. ayette Yakup’un gözlerine ak düşmesine rağmen,
85. ayette Yakup’un oğulları, babalarının gözlerine ak düşmesini dert edinmemekte, konu edinmemekte hatta tek bir ima da dahi bulunmamakta ama eğer Yusuf’u anmaya devam ederse ileride hastalanacağını söylemektedirler. Bunun bir
çelişki olduğunu biraz önce söylemiştik.
85. ayette Yakup’un oğullarının babalarının kör oluşunu gündeme getirmeyip, ileride tutulma ihtimali olan hastalığı konu etmeleri 84. ayette geçen ve genelde yukarıya aldığımız DİB mealinde olduğu gibi “iki gözüne ak düştü” şekْ “ َوا ْبيَضvebyaddat aynehu minel huzni” bu cümlenin
linde çevrilen َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
bilinen manada gözlerin kör olmasından değil başka bir şeyden bahsettiğini göstermektedir. Cümlenin neden bahsettiğini anlamak elbette ki Yüce Allah’ın kendi kelimelerine bizzat kendisinin yüklediği anlamları keşfetmekle mümkündür.
ْ  َوا ْبيَضvebyaddat fiili ( ب ي ضb+y+d) kök harflerinden tüCümlede geçen َّت
remiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 12 kelime bulunmaktadır. Kur’an’daki
bu 12 kullanımın sadece 3 tanesi fiil olarak gelmiş, diğer kullanımların 6 tanesi
isim,89 3 tanesi ise sıfat90 olarak geçmiştir.
 ب ي ضKök harflerinden isim olarak; beyaz renk, yumurta, iffet, tertemiz,
açık, devrim, güneş, çamaşır, gün ışığı, badanacı, yazarken kelimeler arasında bırakılan boşluk, nimet, iyilik, asil, soylu, genç kızlar, çorak yer, mehtap, göz akı,
altın ve gümüş para, yumurta akı, açık ve kesin kanıt, ani ölüm, kesici silah, tan
yerinin ilk ışığı gibi kelimeler türemiştir.91
 ب ي ضKökünden fiil olarak ise; Yumurtlamak, yurt edinip yerleşmek, artmak, beyazlaşmak, kaçmak, bitki bitmek, beyaz olmak, yağmalamak, badana
yapmak, kapları kalaylamak, görme duyusunu kaybetmek, kapları doldurmak
veya boşaltmak, mesajı temize çekmek, yüz ağarması, yüzünü güldürmek, yaşlılıktan saçı ağarmak gibi kelimeler türemiştir.92
Bu kelimenin fiil olarak kullanıldığı diğer iki ayete baktığımızda, anlamın bir
hastalığı belirtir şekilde değil, tam tersi maddi ve manevi bir temizliği ifade eder
şekilde kullanıldığı görülecektir.
Al-i İmran 3/106-107
89

7/108 – 20/22 – 26/33 – 27/12 – 28/32 – 37/49

90

35/27 – 37/46 – 2/187

91

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük BYD md.s.270

92

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük BYD md.s.270
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وه ُهم أَ َك َفر ُتم َب ْع َد
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ۚ فأَما ال ِذين اسودت وج
ْ ْ
ْ ُ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ َّ َ ٌ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ِ إ
ون
َ اب ب َِما ُك ْن ُت ْم َت ْك ُف ُر
َ ِيمان ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ
َ

(106) O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir.

ِ َّ وأَما ا َّل ِذين ابي َّضت وجوههم َف ِفي رحم ِة
ِ
ون
َ يها َخ ِال ُد
َ الل ُه ْم ف
َّ َ
َ ْ َ
ْ ُ ُ ُ ُ ْ َْ َ

(107) Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. (DİB meali)

İncelediğimiz Yusuf 84. ayet dışında kelimenin fiil olarak kullanımı bunlarْ  ا ْبيَضebyaddat kelimesi, dünyadayken imanında sebat
dır. Bu iki kullanımda َّت
gösterenlerin yüzlerinin aklanacağını ifade eder şekilde kullanılmıştır. Bunun bildiğimiz manada beyaz renk ya da bir hastalık olmadığı gayet açıktır. Burada yüzlerin beyazlaşmasından kasıt hesabı temiz vermenin yüze yansımasıdır.
Bu kelimenin isim olarak geldiği yerlerde de temizlik, berraklık, kusurdan
arınmışlık, tam sağlıklı olmayı ifade etmektedir. Mesela, Kasas 32. ayette Musa’ın Yed’i Beyza olarak bilinen mucizesi de bu kelime ile ifade edilmiştir. ضا َء
َ بَ ْي
 ِم ْن َغي ِْر سُو ٍءBeydaemin ğayri sûin “Kusurdan arındırılmış beyazlık.”93 Elbette ki
burada da kast edilen ellerin bir hastalığa tutulması değildir. Tam tersi bir kusursuzluğu ifade etmektedir. Aynı şekilde bu kelime cennet içeceklerinin berraklığını,94 cennet kadınlarının kusursuzluğunu95 ifade etmek için kullanılmıştır. Bildiğimiz beyaz rengi ifade eder şekilde ise iki kere kullanılmıştır.96
Yusuf 84. ayetteki kullanımın da bir hastalığı, göz körlüğünü ifade etmemeْ “ َوا ْبيَضvebyaddat aynehu minel
si gerektiğini belirtmiştik. Ayette َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
huzni” şeklinde geçen bu cümlenin tam olarak ne anlattığını anlamak için diğer
kelimeleri de incelemeye devam edelim.
ُ َع ْينَاهAynehu kelimesi ( ع ي نa+y+n) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş, hepsi de isim formunda 65 kelime bulunmaktadır.
 َعيْنAyn; göz, bir organın adı. Gözü olan ve her şeyi gözetleyene  َعيْنayn denir.  فُالَن بِ َعينيFalan kişiyi koruyorum, onu gözetliyorum. Yani gözetim ve koruma
altına almak demektir.97  َعيْنkelimesi, istiare yoluyla farklı bakış açılarıyla göz
organında olan değişik anlamlar için kullanılır: Hem şekil hem de suyun ondan
akması açılarından göze benzediği için su tulumundaki delik için istiare edilir.
93

Yed’i Beyza için diğer ayetler bkz; 7/108 -20/22 – 26/33 – 27/12

94

37 Saffat 46

95

37 Saffat 49

96

2 Bakara 187 – 35 Fatır 27

97

52/48 – 54/14 – 11/37 – 20/39
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Göz bakışına benzetilerek haber araştırana/casusa ( َعيْنayn)denmiştir. Göz organların en iyisi olduğu gibi, cevherlerin en iyisi olması konusunda göze benzediği için altına da  َعيْنdenmiştir. Bu anlamdan toplumun faziletli kişilerine ُاَ ْعيَان
 ْالقَوْ مdenir. Baba ve anne bir kardeşlere ال ْخ َو ِة
ِ ْ ُ اَ ْعيَانdenir. İçinde su olduğundan dolayı göze benzetilerek su kaynağına da ( َعيْنayn)denir. Gözlerinin güzelliğinden
ٌ  ِعıynun şeklinde
dolayı vahşi sığıra da  اَ ْعيَانa’yan ve  َع ْينَاءaynea denir. Çoğulu ين
gelir. Bu benzetme üzerinden aynı kelimeler kadınlar98 için de kullanılmaktadır.99
( ع ي نa+y+n) Kök harflerinden türeyen kelimelerin Arapça kullanımları da
Türkçedeki kullanımlara benzemektedir. Mesela, “İnsanu’l Ayn” göz bebeği, nuru’l ayn “göz nuru,” fetaha’l ayn “gözünü açtı,” mel’e aynehu “göz doldurdu,”
aynu’l ihtikar “kem bakış” gibi. Aynı şekilde mecazi anlam ifade eder şekilde
kullanımları Kur’an’da da bulunmaktadır. Mesela, Kasas 9.ayette “kurretu aynin” kelimesi göz aydınlığı anlamında mecaz olarak kullanılmıştır. Bu ayet haricinde kelimenin mecaz anlamda kullanıldığı ayetler bulunmaktadır.
Cümle de geçen bir diğer kelime ise ( ح ز نh+z+n) kök harflerinden türemiş
 ْالح ُْز ِنel hüzni kelimesidir. Bu kökten Kur’an’da 42 kelime geçmiştir. Bu kelime
Yusuf suresinde biri fiil ikisi isim olmak üzere 3 defa ve hepsi de Yakup’a atfen
geçmiştir.
 ح ُْزنHuzni ve  َحزَنhazan kelimeleri yerdeki sertlik ve gönüldeki sertlik demektir. Bu kişinin üzüntüsünden dolayıdır. Zıddı ise ferahlıktır.100 Bu kökten fiil
olarak, üzgün olmak, üzülmek, acımak, tasalanmak, merhamet etmek, şefkat göstermek, yas tutmak, engebeli olmak, inişli çıkışlı olmak, mahzun etmek, üzülerek
ya da merhamet ederek acımak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.101
Aynı kökten isim olarak, hazin, üzgün, engebeli yer, sarp yer, dik yer, sarp
ve kayalık bahçe, hüzün, düz olmayan yer, tasalı, kederli, tasa, matem, matemli,
sıkıntı, sıkıntılı, üzen, üzülen, mahzun anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.102
Bu kelimenin Kur’an’daki 42 kullanımının sadece 5 tanesi isim olarak, geri
kalanların tamamı fiil olarak geçmiştir. Bu beş kullanımdan ikisi Yakup’a atfen
kullanılmıştır. Kelimenin Kur’an’da fiil olarak kullanımlarından kast edilen anlamın “gelecek endişesinden kaynaklanan üzüntü” olduğu ön plana çıkmaktadır.
Bakara 2/38

ِِ
ِْ
ِ
ِ
اي َف َل َخ ْو ٌف
َ يعا ۖ َفإ َِّما َيأت َي َّن ُك ْم منّي ُه ًدى َف َم ْن َتب َِع ُه َد
ً ُق ْل َنا ْاه ِب ُطوا م ْن َها َجم
98

37/48 – 44/54 – 52/20 – 56/22
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ون
َ َُع َل ْيهِ ْم َو َل ُه ْم َي ْح َزن

“İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber)
gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik. (DİB meali)

ٌ ْ“ فَ َل َخوonların üzerine
Mesela, bu ayete dikkat edilirse َف َعلَ ْي ِه ْم َو َل هُ ْم يَحْ َزنُون
ٌ ْ َخوhavf
herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” cümlesinde geçen ف
ُ
َ
kelimesinin isim, َ يَحْ زنونyahzenun kelimesinin ise geniş/şimdiki/gelecek zamanı belirten muzari fiil olduğu görülecektir. Bu kelime fiil olarak geçtiği 37 yerin
hepsinde muzari fiil olarak geçmiş, mazi fiil olarak hiç kullanılmamıştır. Tek başına bu bile kelimenin ifade ettiği anlamın “geleceğe yönelik endişe, gelecekte
olması muhtemel bir şeyin korkusundan kaynaklanan endişe, tasa” anlamında
olduğunu göstermeye yeterlidir.
Kelimenin tüm kullanımlarında bu anlamın ön plana çıktığı, ayetlere bakıldığında hemen anlaşılacaktır. Yüce Allah yukarıdaki ayette olduğu gibi tüm kullarına gönderdiği hidayet rehberlerine uyulduğunda ileride olacaklardan endişe etmemelerini buyurmaktadır. Hidayet rehberine uyanların taşıyacakları tek endişe
Yüce Allah’ın karşısında hesabı düzgün verememek ve cennete girememektir.
Ancak cennete girilince bu endişe ortadan kalkmaktadır.
Fatır 35/34

َ ِ ِِ
ور
ٌ ور َش ُك
ٌ َو َقالُوا ا ْل َح ْم ُد َّل ا َّلذي أ ْذ َه َب َع َّنا ا ْل َح َز َن ۖ ِإ َّن َر َّب َنا َل َغ ُف

Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”

Görüldüğü gibi bu ayette mü’min kullardan hüznün gitmesi ancak cennete
girdiklerinde olmaktadır. Bu durumda incelediğimiz kelimenin fiil olarak geldiğinde gelecekten endişe etmek, isim olarak geldiğinde ise gelecekte olacağı düşünülen şeyden dolayı duyulan endişenin kişiye verdiği üzüntü, hüzün anlamlarına
geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
ْ  َوا ْبيَضcümlesini daha doğru anlamak
İncelediğimiz ayette geçen َّت َع ْينَاهُ ِمنَ ْالح ُْز ِن
için, iki defa isim ve bir defa fiil olarak Yakup’a atfen geldiği ayetlere bakmak
gerekecektir. Üstelik bu ayette gelen  ْالح ُْز ِنelhuzni kelimesinin başında  الtakısı
olması, bu kelimenin kast ettiği anlamın surenin içinde bahsedildiğini göstermekte ve bilinen bir hüzün olduğu anlamına gelmektedir.
Yusuf 12/13

ون
ُ َق َال ِإ ِنّي َل َي ْح ُزنُ ِني أَ ْن َت ْذ َه ُبوا ب ِِه َوأَ َخ
َ اف أَ ْن َي ْأ ُك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب َوأَ ْن ُت ْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل

Dedi ki “Onunla gitmeniz beni hüzünlendirir ve o kurt gibi gaddar ve kurnaz
olanın onu gasp etmesinden korkarım. Siz onun iç yüzünü bilmeyenlersiniz (Siz
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onun hakkında gaflettesiniz).103

Bu ayette Yakup bir korkusundan ve bir hüznünden bahsetmektedir. Her iki
kelime de ( لَيَحْ ُزنُنِيve ُ )أَخَافmuzari olarak yani gelecek zaman kipinde gelmiştir.
Yakup’un korkusu Yusuf’un en büyük kardeş tarafından gasp edilmesi, onun başına kötü bir şey getirme ihtimalinin olmasıdır. Fakat hüznü sadece “onunla gitmeniz” şeklinde ifade edilmiştir. Gitmeleri neden Yakup’u hüzünlendirmektedir?
Kaldı ki hem hüznü hem de korkusu olmasına rağmen sadece kırlarda dolaşsın, oynasın, yesin içsin gibi bir bahaneyle Yusuf’u onlara teslim etmiştir. Bu durum ayette geçen  ت َْذهَبُواtezhabu kelimesin gitmek değil Yakup’u hüzünlendirecek
bir anlamı ifade ediyor olmasını gerekli kılmaktadır.
 ت َْذهَبُواTezhabu kelimesi ( ذ ه بz+h+b) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
10 tanesi isim, 46 tanesi fiil olmak üzere toplamda bu kökten türemiş 56 kelime
bulunmaktadır.
Bu kökten fiil olarak türeyen kelimeleri önemine binaen biraz daha detaylı ele
alınmasında fayda vardır.
·

 َم ْذهَبَا- َب الرَّج ُل – َذهَابَا
َ  َذه........ Yürüyüp gitmek, geçip gitmek, gitmek, yürümek, yolculuğa çıkmak, yok olup gitmek, ölmek, görüşünde olmak,
unutmak, ihmal etmek, görmezlikten gelmek, bırakmak, terk etmek.

·

 َذهَبُوا فُ َرا َد............................. Tek tek gittiler.

·

َب ْالَ ْم ُر
َ  َذه............................. Bitip tükendi, sona erdi, geçip gitti.

·

َب بِ َحيَاله بَ ِعيدًا
َ  َذه...................... Derin hayallere daldı.

·

َب اال ْم ُر َع ْنه
َ  َذه....................... Unuttu, terk etti.

·

َب اِلَى قَوْ ِل اَبِي َحنِيفَة فِي
َ  َذه......... Konusunda Ebu Hanife’nin görüşünü benimsedi.

·

َب ال َّش ْيء فِي ال َّش ْيء
َ  َذه.............. Birbirine karıştı.

·

ْ َ َذهَب...................... Saygınlığını kaybetti.
ت بِه ال ُخيالَ ُء

·

َب ال َّر ُج ُل
َ  َذه............................ Adam öldü.

·

ب فُالَن
َ  اُ ْذ ِه............................ Güzelleşti, güzellikte tam oldu.104

Bu anlamları göz önüne aldığımızda 13. ayette geçen  ت َْذهَبُواtezhabu kelimesinin doğru anlamının “görmezlikten gelmek” olması daha isabetli olmaktadır.
Yakup 6. ayette Yusuf’un resul olacağını bizzat kendisi söylemiştir. Bir resul ve
Bu ayette geçen ُ أَنْ يَأْ ُكلَهُ ال ِّذ ْئبibaresi genelde “onu kurt yemesinden” şeklinde çevrilmiştir. Bu ayeti incelerken böyle bir anlamın verilmesinin mümkün olamayacağını belirtmiştik. Daha detaylı bilgi için o bölümlere bkz.
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bir baba olarak istediği şey elbette ki tüm oğullarının ona inanmaları, ona destek
olmalarıdır. Oğullar kardeşleriyle ilgili olduklarını göstermek için babalarından
onu kendileriyle kıra göndermelerini istemiştir. O onların bu isteklerinin kardeşleriyle kaynaşmak, annesi farklı diye onu dışlamamak olduğunu zannetmiş olmalıdır. O kardeşlerin Yusuf’a karşı ilgisiz olmaları, onu terk etme ihtimalleri elbette Yakup için hüzün olacaktır. Bu durumda ayetin meali şu olmalıdır.
Yusuf 12/13

ون
ُ َق َال ِإ ِنّي َل َي ْح ُزنُ ِني أَ ْن َت ْذ َه ُبوا ب ِِه َوأَ َخ
َ اف أَ ْن َي ْأ ُك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب َوأَ ْن ُت ْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل

Dedi ki “Ona ilgisiz kalmanız elbette beni üzer ama o kurt gibi gaddar (ve kurnaz) olanın onu gasp etmesinden korkarım. Siz onun iç yüzünden gafillersiniz.

İşte bundan dolayı Yusuf’u onlarla kolayca göndermiştir. Yusuf ve kardeşinin
annelerinin farklı olduğunu daha önce ortaya koymuştuk. Yakup farklı annelerden olan oğulların üstünlük yarışına girmelerinden endişe etmiş, bunun kendisine hüzün vereceğini bildirmiştir. Onların münafıklığını görmemiş, fark edememiştir.
Yusuf’u hadım edip köle olarak satmış ama babalarına gelip tüm suçu büyük
kardeşin üstüne atmışlardır. Yakup onlara inanmamıştır ama onlara karşı herhangi bir tavrın içine de girmemiştir. Yusuf’tan sonra en az 25 yıl Yusuf’un kardeşini
onlardan sakınmış ama yine tahıl bahanesiyle en küçük oğlunu da onlarla Mısır’a
göndermiştir. Bu onun oğullarından tamamen ümit kesmediğini hala onlara güven duyabileceğini göstermektedir. Zaten onlardan söz alırken tehlikenin onlardan gelmemesi üzerine değil, başkalarına karşı onu koruma sözü almıştır.
İkinci oğulun Mısır’da hırsızlık yaptığı ona söylendiğinde o yine onlara
inanmamış ve tıpkı Yusuf hakkında yalan söylediklerinde verdiği tepkinin
aynısını vermiştir. “Hayır öyle değil, kıskançlığınız sizi bir tuzağa sevk etmiş,
bundan sonrası güzel sonucu beklemektir” demiştir. Ama bu sefer onlarla ilgili
tüm ümitlerini kaybetmiştir. 13. ayette oğullarının Yusuf’a ilgisiz kalmalarının,
onun resullüğüne sırt dönmelerinin kendisini hüzünlendireceğini söylemiştir. O
oğullarının böyle olmadığı inancını ikinci oğlunu kaybedene kadar taşımıştır.
İkinci oğula da tuzak kurup, sonra da “oğlun hırsızlık” yaptı demeleri korktuğunun başına çoktan gelmiş olduğunu anlamasına neden olmuştur. İşte bu yüzden
13. ayette fiil formunda gelen  لَيَحْ ُزنُنِيleyahzununi kelimesi 84. ayette isme dönüşmüştür. Yani korktuğunun başına gelmiş olduğunu anlamıştır. Yani oğullarının
Yusuf ve kardeşine hiçbir zaman ilgi göstermediklerini, onun yanında “kardeşimiz” demelerinin yalan oluşunu, “elbette biz onun iyiliğini isteyenleriz” (Yusuf 11)
veya “kesinlikle biz onun koruyucularıyız” (Yusuf 12 ve 63) demelerinin kendisini
aldatmak için söylenmiş laflar olduğunu, yani kısacası onların münafık olduğunu
tamamen anlamıştır. İşte bu onun hüznüdür. Fakat oğullarının münafık olduğunu anlaması hem kendisi için hem de iki oğlu için bir aydınlık olmuştur. Bu hüzün Yakup’un gözlerinin kör olmasına değil tam tersi gerçeği görmesine neden
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olmuştur.
Yusuf 12/84

َ
وس َف َو ْابي َّض ْت َعي َن ُاه ِم َن ا ْل ُح ْز ِن َف ُه َو َك ِظيم
ُ َُو َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا أ َس َف ٰى َع َل ٰى ي
ْ
َ
ٌ

Ve onlar hakkındaki ümidini tamamen yitirdi. “Yusuf’un (üzüntüsü) üstüne (gelen) üzüntüme ne yazık!” dedi. Ve O hüznün (gerçekleştiğini anlamasın)’dan
dolayı anne baba bir iki evladının değeri arttı ama artık O (bunu) içinde tutan
biridir.

Evet Yakup’un hüznünün, endişesinin yani oğullarının Yusuf ve kardeşini
terk etmiş olmalarının çoktan gerçekleşmiş olduğunu anlaması gözlerini kör etmemiş tam tersi açmış, her şeyi daha net görmeye başlamıştır. Geleneğin Yakup’un gözlerinin kalıcı veya geçici olarak körleştiğini söylemesinin bir delili olmadığını söylemiştik. Zaten hemen ardından gelen ayet Yakup’ta herhangi
bir göz kusurunun olmadığının en büyük delilidir. Eğer babalarının gözleri görme yetisini yitirmiş olsaydı, oğulları ona “hala Yusuf’u anmaktan dolayı hasta
olacaksın” demez tam tersi Yusuf’u anmaktan gözlerini kaybettin derlerdi. Ama
oğulların konuşmalarından babalarının herhangi bir görme kaybına yahut hastalığa düçar olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.
Yusuf 12/85

ِ قالوا ت
ِ ِ
ِ َ ون حر ًضا أَو َت ُك
ين
الل تفتأُ تذكر يوسف حتى تك
َ ون م َن ا ْل َهالك
ْ
َ َ َ ُ َ ٰ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ

Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, hasta oluncaya yahut kaybolup gidenlerden
oluncaya kadar Yusuf’u anmaya devam edeceksin” dediler.
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SİZİ ALLAH’A ŞİKÂYET EDİYORUM!
Yusuf 12/86

ِ َّ الل وأَع َلم ِمن
ِ
ِ
ِ
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ ُ ْ َ َّ َق َال إ َِّن َما أَ ْش ُكو َبثّي َو ُح ْزني ِإ َلى

Yakub, “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim. Ben, Allah tarafından
sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim” dedi. (DİB meali)

Bir önceki bölümde Yakup’un hüznünün Yusuf ve kardeşi haricindeki diğer
oğullarının, Yusuf’un elçiliğine ilgisiz kalmak, onu terk etmek ve hatta ona karşı durmak olduğunu söylemiştik. İkinci oğlunu tahıl almak kendileriyle beraber
göndermesi için gelip izin istediklerinde, her ne sebeple olursa olsun onlara güvenmesi ve yalnızca dış tehlikelere karşı onu yalnız bırakmama sözü alması onlar
hakkında hala umut taşıdığını göstermektedir.
Aslında Yakup surenin en başından beri oğulları hakkında bir endişe içindedir. Yusuf gördüğü rüyayı kendisine anlattığında söylediği ilk şey “sakın rüyanı
kardeşlerine anlatma sana tuzak kurarlar” olmuştu. Zaten bir endişesi olan Yakup’a önce Yusuf’u daha sonra anne baba bir kardeşini içindeki endişeye rağmen
diğer oğullarla birlikte gönderten şey, onları başına toplayıp, kendisinden sonra
Yüce Allah’ın dinine göre hareket edip etmeyeceklerine dair sorduğu soruya verdikleri cevaptır.
Bakara 2/133

ون ِم ْن َب ْع ِدي
َ ت ِإ ْذ َق َال ِل َب ِن ِيه َما َت ْع ُب ُد
ُ وب ا ْل َم ْو
َ أَ ْم ُك ْن ُت ْم ُش َه َد َاء ِإ ْذ َح َض َر َي ْع ُق
ِ اق ِإ ٰ َلها و
ِ
ِ قالوا نعبد ِإلهك و ِإله آب ِائك إِبر
اح ًدا َو َن ْح ُن
اه
َ ً َ يم َوإ ِْس َماع َيل َوإ ِْس َح
َ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ ُ ُ ْ َ ُ َ
ون
َ َل ُه ُم ْس ِل ُم
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Yoksa siz bir zamanlar Yakup’un ölüme hazırlanmasının şahitleri miydiniz.
Hani oğulları için benden sonra neye kul olacaksınız” demişti de onlar “ataların İbrahim, İsmail, İshak’ın da ilahı olan, otoritesinde benzersiz senin ilahına
kul olacağız ki biz zaten ona şartsız teslim olanlarız.

Yusuf kıssası dışında Yakup’un bir olayın içinde anıldığı tek ayet işte bu ayetُ ْوب ْال َمو
tir. Tefsir ve mealler tarafından bu ayetin başında gelen ت
َ ُض َر يَ ْعق
َ  إِ ْذ َحbu
cümlenin “Yakup ölüm döşeğindeyken” şeklinde çevrilmesinin doğru olmadığı
üzerinde de daha önce durmuştuk. Bu ayet, diğer oğulların Yusuf’a tuzak kurmadan önceki bir zamana konumlandırılmalıdır. İşte Yakup’un endişelerinin hüzne
dönüşmemesine neden olan şey, oğullarının Yüce Allah’ın dinine göre hareket
edeceklerini söylemesidir. Bu söylem Yakup’u sakinleştirmiş, içindeki endişelerin sadece endişe halinde kalmasını sağlamıştır. Aynı endişeyi ikinci oğlunu kendileriyle beraber Mısır’a göndermesini istediklerinde gündeme getirmiş ama sonunda onların Allah’ın dinine göre hareket edecekleri düşüncesi ağır basmış ve
nihayetinde ikinci oğlunu da onlara teslim etmiştir.
Onun endişesi sırf anneleri ayrı diye, diğer oğullarının Yusuf’un elçiliği önünde durma, ona ilgisiz kalma ya da onu terk etme ihtimalidir. İkinci oğlunun haberini “oğlun hırsızlık yaptı” şeklinde vermeleri artık bu endişelerinin gerçekleşmiş olduğunu görmesine neden olmuştur. Onun hüznü evlatlarının Yüce Allah’ın
dinine göre hareket etmemiş ve etmiyor olmasıdır ve bu bölüme konu ettiğimiz
87. ayette bu hüznünü Yüce Allah’a şikâyet etmektedir. Yani oğullarını Yüce Allah’a şikâyet etmektedir.
Ayette geçen  بَثِّيbesse kelimesi ( ب ث ثb+s+s) kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 9 kelime bulunmaktadır. Kelimenin Kur’an kullanımlarının 5 tanesi fiil, 3 tanesi sıfat 1 tanesi isim olarak geçmiştir.
َّ َ بBesse kelimesinin aslı, ayırmak demektir. Bu tıpkı rüzgârın tozu toprağı saث
ُّ َ بİnsanın içindeki üzüntü ve sırları
vurması gibi, bir şeyi saçıp savurmaktır. ث النَّ ْفس
ُ
ُ
ifade eder.  َم ْبثوثKelimesi iyice sağlam olduğu halde kaynadıkça hafifleşen şey
َّ  قَا َل إِنَّ َما أَ ْش ُكو بَثِّي َوح ُْزنِي إِلَىgeçen  بَثِّيkelimesi,
demektir. Yüce Allah’ın sözünde ِللا
gizliden gizliye içime yaydığım kederim, demektir. Ya da düşüncemi darmadağın eden kederim anlamına gelir.105
Fiil olarak yaymak, dağıtmak anlamına gelen kelime şu şekillerde kullanılmıştır.
·

ّ َ ب...............Casusları gönderdi.
َث ال ُعيُون

·

َّ َ ي...............Mayın döşedi.
ث ْاللغَا َم

·

َّ َ ي.............Yaygara yaptı.
ث ال َّشاءعَة

·

َّ َ ي.........Nifak tohumları yaydı.
ق
ٍ ث بُ ُذو َر النِّفَا
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·

َّ َ ب..............Yastık yaydı/koydu.
الو َسادَة
ِ ث

·

َّ َ ب...............İhtiyacını anlattı.
ث َحا َجتَه

·

َّ ........İçinde olanı açıkladı, ifşa etti.
ابث ما فِي نَ ْف ِسه

·

َّ َب.........................Sıkıntı, keder, üzüntü, insanın başkasına açamadığı sıث
kıntı, yayılma, dağılma, dayanılmaz hastalık.

·

 ُمبَاثَّة.....................Sırdaşlık, birbirine sır verme.

·

ٌّ َ ب...............Radyo yayını.
ث اِ َذا ِع ّي

Ayette geçen  أَ ْش ُكوesku kelimesi ise ( ش ك وş+k+v) kökünden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş sadece 3 kelime bulunmaktadır. Bu kökten acı duymak, şikayet etmek, sızlanmak, derdini dökmek, canını yakmak, üzmek, şikayet
edecek derecede sıkıntı vermek, dert yanmak, hasta olmak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.106
َّ  قَا َل إِنَّ َما أَ ْش ُكو بَثِّي َوح ُْزنِي إِلَىbu cümlenin
Bu açıklamalardan sonra ayette geçen ِللا
doğru anlamının “ben (size açmadığım) sıkıntımı ve (size açtığım) hüznümü Allah’a şikayet ediyorum” şeklinde olmalıdır. Yakup çok daha önce neyin kendisini hüzünlendireceğini oğullarına bildirmişti. “Sizin ona ilgisiz kalmanız, sizin
onu terk etmeniz beni hüzünlendirecektir”. (Yusuf 13) Dolayısıyla oğulları babalarının hüznünün kendilerinden kaynaklandığını bilmektedirler. Ama bunun yanında
babalarının kendilerinden ümit kestiğini bilmemektedirler. 84. ayette Yakup’un
bu oğullarından tamamen ümidini kestiği üzerinde durmuştuk. İşte Yakup’un onlara açamadığı ve açamayacağı sıkıntı da bu olmalıdır. Ayete meal verirken parantez içi açıklamalar bundan dolayı yapılmıştır.
Yakup, oğullarının içyüzünü tamamen görmüş, onların yıllarca kendisini aldattığını anlamış, her iki oğlunun başına gelenleri bunların planladığını bilmiştir.
Münafık oldukları hususunda artık şüphesi kalmamıştır ve onları derdini açabileceği, yardımını dilenebileceği tek merciye yani Yüce Allah’a şikâyet etmektedir. Oğullarının münafık olması onlara söyleyemeyeceği içinde tutacağı tasasıdır.
İçinde tutacaktır çünkü münafıklığın ispatı yoktur ve cezai bir müeyyidesi bulunmamaktadır. Daha öncesinde söylediği için, onların Yusuf ve kardeşini terk etmelerinden, sırf anneleri ayrı diye üstünlük yarışına girmelerinden duyduğu endişe ise, oğullarının çok iyi bildiği hüznüdür.
Yusuf 12/86

ِ َّ الل وأَع َلم ِمن
ِ
ِ
ِ
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ ُ ْ َ َّ َق َال إ َِّن َما أَ ْش ُكو َبثّي َو ُح ْزني ِإ َلى

(Yakub), “Ben (sizden kaynaklanan) tasamı ve (sizden kaynaklanan) hüznümü
sadece Allah’a şikâyet edeceğim ve ben sizin asla öğrenemeyeceğiniz şeyi Al106
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ALLAH’IN RAVHİ’NDEN ÜMİT KESMEYİN
Yusuf 12/87

ِ َّ يا ب ِني ا ْذهبوا َفتحسسوا ِمن يوس َف وأَ ِخ ِيه و َل َتيأَسوا ِمن رو ِح
الل ۖ إ َِّن ُه َل
َْ ْ
َ
ُ ْ َ
ُ ُ ْ
ُ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ
ِ َّ ييأَس ِمن رو ِح
ِ
ون
َ الل إ َِّل ا ْل َق ْو ُم ا ْل َكاف ُر
َْ ْ
ُ َْ

“Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit
kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini
kesmez”. (DİB meali)

Bu ayetten, Yakup’un oğullarının içine düştükleri bir ümitsizliklerinin olduğu anlaşılmaktadır. Yakup’un onlar hakkındaki ümitlerini yitirmesi de işte onların ümit kesmiş olduklarını görmesinden, artık anlamasından kaynaklanmaktadır.
َّ ح
Yakup onlardan ümit kesmiştir, onlar ise ِللا
ِ ْ ِم ْن َروAllah’ın ravhından ümit kesmişlerdir. Bu aynı zamanda Yakup’un bugüne kadar neden onların içyüzünü görmediğini de ortaya koymaktadır. Yakup onların içine düştüğü durumun Allah’ın
ruhundan ümit kesmeye kadar vardığını tahmin etmemiştir. Tahmin edememiştir
çünkü; ikinci oğlunu Mısır’a götürmek için babalarına Yüce Allah’tan sağlam bir
teminat vermişlerdir107 (Yusuf 66). Yakup onların verdiği bu teminata değer vermiş, onların da verdikleri bu sağlam teminatın arkasında duracaklarına inanmıştır. İnanmıştır ki oğlunu onlarla göndermeye razı olmuştur. Aslında verilen bu teminatın da bir aldatmaca olduğunu, kendi emellerine ulaşmak için Yüce Allah’ı
Yakup oğullarının babalarına verdiği teminatı anlatan ayet, Isr ayeti olarak bilinen 3 Ali
İmran 81. ayetidir. Fakat o ayetin Yusuf suresi ile bağını ortaya koymak daha detaylı bir çalışmayı, Kur’an’da geçen Nebi, Resul, Beşer, İnsan kavramlarına Yüce Allah’ın yüklediği
anlamları Kur’an ile ortaya koymayı gerekli kılmaktadır. Oldukça hacimli olan bu çalışmayı
Yusuf kıssasının içinde yapmanın konuyu çok dağıtacağı endişesi ile o çalışma buraya alınmamıştır. (Allah dilerse) İmkanlar dahilinde müstakil bir çalışma olarak ayrıca yayınlanacaktır
(Allah dilerse).
107
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bile kullanacaklarını anlamamış, anlayamamıştır.
Yakup’un neyi ne kadar anladığını daha iyi anlayabilmek elbette Yüce Allah’ın kelimelerine tutunmakla mümkündür.
Ayette geçen ح
ِ ْ َروravha kelimesi aynı kök harflerinden (r+v+h) türemiştir ve
Kur’an’da 56 tanesi isim, sadece 1 tanesi fiil olmak kaydıyla bu kökten türemiş
57 kelime bulunmaktadır. Bu çalışmayı yaparken başvurduğumuz otuza yakın
mealin bir tanesi hariç108 ح ِ َّللا
ِ ْ ِم ْن َروmin ravhillah ibaresine “Allah’ın rahmeti”
anlamı vermiştir.
ruvha kelimeleri temelde birdirler; ama nefse isim yapıl�  رُوحRavha ve َروْ  ح
mıştır. Zira nefs ruhun bir bölümüdür. Bu, Tıpkı insanın hayvan diye isimlendirilmemesi gibi nevin; cinsin isimi ile isimlendirilmesidir. Ruh, hayatın, hareketin, menfaatleri elde etmenin ve zararları defetmenin kendisiyle meydana geldiği
cüzüne isim olmuştur. Yüce Allah, ruhu, mülkü olduğu için kendi nefsine izafe
.etmiştir. Meleklerin ileri gelenleri ve Cebaril de ruh109 diye adlandırılmıştır
 َروْ حNefes alıp vermek,110 ُ ال َّر ْي َحانkokusu olan şey.111  ِريحrüzgâr112şeklinde
kullanımları vardır.113
Anlam yelpazesi bir hayli geniş olan bu kökten ayrıca isim olarak rahatlık, sevinç, mola vakti, memnuniyet, gönül huzuru, gelir, tatil, istirahat, refah, huzur,
konfor, el ayası, bayan, eş hanım, alkollü içki, terk ediş, can, ruh, cevher, öz, Mısır’da hayli büyük tarım için sulama kanalı, çadır saçağı, yel, koku114 anlamlarına
gelen kelimeler türemiştir.
Ayette ikinci olarak bakacağımız kelime genelde ümit kesmeyin anlamı verilen  َو َل تَيْأَسُواve la tey’esu ibaresidir. Bu kelime ( ي أ سy+e+s) kök harflerinden
türemiştir ve Kur’an’da 2 tanesi isim 11 tanesi fiil olmak kaydıyla bu kökten türemiş 13 kelime bulunmaktadır.  َروْ حRavha kelimesin aksine oldukça dar anlam
yelpazesine sahip bu kökten; ümit kesmek, ümitsiz olmak, tamamen ümidini kaybetmek, menopoza girmek, hanımların çocuk yapamama yaşına girmesi, ümitsiz
gibi anlamlara gelen kelimeler türemiştir.
Bu çalışma en başından beri Yusuf ile kardeşleri arasında yaşananların, diğer
oğulların babalarının Yusuf ve kardeşine duyduğu sevgiyi kıskanmaları temeline
Abdulaziz Bayındır meali, diğer meallerden farklı olarak “min ravhillah” ibaresine “Allah’ın desteğinden” anlamı vermiştir.
108
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111

55/12

112

54/19 – 33/9 – 14/8 – 3/117 – 15/22 – 30/46 – 7/57
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oturtulmasının mümkün olmayacağını, sorunun baba sevgisini kıskanmanın çok
ötesinde Allah’ın resullüğünü kıskanmak olduğunu ortaya koymaya çabalamıştır.
İşte bu ayet Yakup oğullarının derdinin baba sevgisini kendilerine cezbetmek değil, başka anneden olan Yusuf ve kardeşinin resul olmasını engellemek olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.
Yakup onlara “Allah’ın ravhinden ümit kesmeyin, Allah’ın ravhinden umut
kesen sadece kafirler kavmidir” demektedir. Kâfir kavimlerin umut kestikleri
Allah’ın ravhi, Yüce Allah’ın vahyinden başka bir şey değildir. Bu gerçek Maide suresinin 5. ayetinde س الَّ ِذينَ َكفَرُوا ِم ْن ِدينِ ُك ْم
َ ِ“ ْاليَوْ َم يَئbugün kafirler sizin dininizden
ümitlerini kesmişlerdir” şeklinde ifade edilmiştir. Aynı gerçek başka bir açıdan
yine Yusuf suresinin 110. ayetinde şu şekilde ifade edilmiştir.
Yusuf 12/110

ِ
َ
ِ
ۖ اء
َ الر ُس ُل َو
ُ ظ ُّنوا أَ َّن ُه ْم َق ْد ُكذ ُبوا َج َاء ُه ْم َن ْص ُر َنا َفنُ ِ ّج َي َم ْن َن َش
ُّ َح َّت ٰى إ َذا ْاس َت ْيأ َس
ِ
ِ
ين
َ َو َل يُ َر ُّد َب ْأ ُس َنا َع ِن ا ْل َق ْوم ا ْل ُم ْجرِ م

Öyle ki, peygamberler ümitsizliğe düşüp, yalanlandıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Böylece, istediğimizi kurtarırız. Azabımız suçlu
milletten geri çevrilemeyecektir. (DİB meali)

Resullerin ümit kesmesi artık karşılarındaki muhatapları tarafından tamamen
yalanlanmış olmalarını hissetmelerindendir. Resullerin ümitsizlikleri, kafirlerin
ümidi olmaktadır. Çünkü o zaman onlar yalanlama veya Allah’ın dinini başka bir
istikamete yönlendirme hususunda başarılı olmuşlar demektir. Yakup’un oğullarına Allah’ın ravhinden ümit kesmeyin demesi, içinde bulundukları görmezlikten
gelme (kâfirlik) ve münafıklıktan vazgeçmelerini söylemekten başka bir anlama
gelmemektedir. Yüce Allah daha surenin en başında Yusuf’un resul olacağını bildirmiştir. Yüce Allah’ın bildirdiğinin önüne geçecek, onun gerçekleşmesini engelleyecek herhangi bir güç bulunmamaktadır. İşte oğullar bunu başardıklarını
düşünmektedirler. Onların bunu başardıklarını sanması Allah’ın ravhinden ümit
kesmenin ta kendisidir ve aslında oğullar tam da bunu istemektedirler. İşte Yakup
onlara bu durumlarını terk etmelerini Yüce Allah’ın mağlup edilemez ve köşeye
sıkıştırılamaz, tercihe zorlanamaz olduğunu söylemektedir.
Bu yüzden onlara “ ْاذهَبُوا فَتَ َح َّسسُوا ِم ْن يُوسُفَ َوأَ ِخي ِهGidin Yusuf ve kardeşini araştırın” demiştir. Çünkü onlar her ikisinden de ümit kesmiş, yani her ikisi hakkında
uyguladıkları planlarında başarıya ulaştıklarını düşünmektedirler.
Yusuf 12/85

ِ قالوا ت
ِ ِ
ِ َ ون حر ًضا أَو َت ُك
ين
الل تفتأُ تذكر يوسف حتى تك
َ ون م َن ا ْل َهالك
ْ
َ َ َ ُ َ ٰ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ

Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, hasta oluncaya yahut kaybolup gidenlerden
oluncaya kadar Yusuf’u anmaya devam edeceksin” dediler.
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Bu ayette oğullar, babaları Yakup’a Yusuf’u anmanın boşuna olduğunu, Yusuf’u anmaya devam etmesi durumunda hastalanacağını ya da yok olup gideceğini söylemektedirler. Yani onlar, Yusuf’tan ümit keseli yıllar olmuş, başarıya ulaştıklarına ve Yusuf’un asla resul olamayacağına tamamen inanmışlardır.
Diğer kardeşlerinden ise ümitlerini Mısır’da alıkonulduğunda kesmişlerdir. فَلَ َّما
“ ا ْستَيْأَسُوا ِم ْنهُ َخلَصُوا ن َِجيًّاOnun hakkında tüm ümitlerini kaybedince gizlice buluşup
konuşmayı terk ettiler.” (Yusuf 80) Bir yanlış anlaşılmayı önlemek için şunun tekrar
vurgulanması lazımdır. Bu kardeşlerin umut kesmeleri demek, kurdukları tuzaklarında başarıya ulaştıklarını sanmaları anlamına gelmektedir.
İşte Yakup onları bu kafirlikten ve münafıklıktan vazgeçirmek için Allah’ın
ravhinden ümit kesmeyin, onun ravhinden ancak kafirler kavmi ümit keser”
demektedir. Ama bu çaba da nafile bir çabadır. Çünkü onlar çoktan ümit kesmiş,
kâfir ve münafık olmuş dahası münafıklığı bir karakter olarak özümsemişlerdir.
Yusuf 12/87

ِ َّ يا ب ِني ا ْذهبوا َفتحسسوا ِمن يوس َف وأَ ِخ ِيه و َل َتيأَسوا ِمن رو ِح
الل ۖ إ َِّن ُه َل
َْ ْ
َ
ُ ْ َ
ُ ُ ْ
ُ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ
ِ َّ ييأَس ِمن رو ِح
ِ
ون
َ الل إ َِّل ا ْل َق ْو ُم ا ْل َكاف ُر
َْ ْ
ُ َْ

“Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın ravhinden (vahyinden) ümit kesmeyin. Çünkü o kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın ravhinden (vahyinden) ümidini kesmez.”
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BİZE SADAKA VER
Yusuf 12/88

اع ٍة ُم ْز َج ٍاة
ُّ َف َل َّما َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َقالُوا َيا أَ ُّي َها ا ْل َعزِ ُيز َم َّس َنا َوأَ ْه َل َنا
َ الض ُّر َو ِج ْئ َنا ِبب َِض
ِ ِ
ِ َ
ين
َ الل َي ْجزِ ي ا ْل ُم َت َص ّدق
َ َّ َفأ ْوف َل َنا ا ْل َك ْي َل َو َت َص َّد ْق َع َل ْي َنا ۖ إ َِّن

Bunun üzerine (Mısır’a dönüp) Yûsuf’un yanına girdiklerinde, “Ey güçlü vezir!
Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah, sadaka verenleri mükâfatlandırır” dediler (DİB meali).

İşte bu ayet Yakup’un Yusuf ve kardeşi dışında kalan oğullarının münafıklığını
tescilleyen ayettir. Babaları “gidin Yusuf ve kardeşini araştırın” diyerek onları
Mısır’a yollamıştır. Ama onlar ne Yusuf’u araştırmış ne de bir önceki gelişlerinde hırsızlık suçlamasıyla alıkonulan kardeşlerinin, kendilerinin onu bırakıp gitmesinden sonra başına neler geldiğini sormuşlardır. Üstelik en büyükleri “babam
bana izin verinceye yahut Allah hükmedinceye kadar buradan ayrılmayacağım”
(Yusuf 80) diyerek Mısır’da kalmıştır. Şimdi kardeşlerini alıkoyan adamın karşısındalar ama onlar kardeşlerini sormak yerine “az bir sermayeyle geldik, bize sadaka ver” demektedirler. Ardından “Allah sadaka verenleri ödüllendirir” diyerek
sömürü yapmaktadırlar.
Onların münafık olduğuna delil olarak bu ayet tek başına yeterlidir. Bu ayet
hemen bir önceki ayetle birlikte okunduğunda bu çok rahat bir şekilde görülecektir.
Yusuf 12/89

ِ َق َال ه ْل ع ِلمتم ما َفع ْلتم بِيوس َف وأَ ِخ ِيه ِإ ْذ أَ ْنتم ج
ون
َ اه ُل
َ ُْ
َ
ُ ُ ُْ َ َ ُْْ َ َ
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Yûsuf dedi ki: “Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?”

Sonunda Yusuf kim olduğunu açıklamıştır. Bu ayette Yusuf’un kendisini tanıtması, daha önceki bölümlerde sorduğumuz bir sorunun tekrar gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Yusuf kardeşleriyle üç kere karşılaşmıştır. İlk karşılaşmalarında onları alıkoyacak, geçmişte yaptıklarının hesabını soracak, hatta hiçbir
tehlike olmadan gidip ailesini yanına getirecek yahut kendisi oraya gidip yerleşecek kudretteydi. Ama o bunlardan hiçbirini yapmamış, kendini tanıtmayı üçüncü
karşılaşmalarında yapmıştır. Yusuf’un bu davranışının mutlaka bir sebebi olmak
zorundadır.
Hemen şunu belirtelim ki Yusuf’a o şekilde davranmayı Yüce Allah emretmiştir. Bir önceki karşılaşmalarında kardeşini alıkoyma yönteminin Yüce Allah
tarafından Yusuf’a bildirildiği َك ِك ْدنَا لِيُوسُف
َ ِ“ َك ٰ َذلİşte bunu Yusuf için biz planladık”
(Yusuf 76) cümlesinden anlaşılmaktadır. Yüce Allah bununla kardeşini alıkoyma hedefine ulaşmasını istemiş ve ulaşmıştır da. Yusuf’un kardeşini alıkoyması Yusuf için değil Yakup içindir. Eğer Yüce Allah Yusuf’a kardeşini alıkoyma
imkânı vermeseydi, onlar bu kardeşin başına da bir şeyler getirecek ve yine yalanları ile babalarını kandıracak, münafıklıklarına devam edeceklerdi. Yakup’un
onların münafık olduğuna dair elinde hiçbir delil bulunmamaktadır. Söyledikleri
yalanlarının aksini ispatlama imkânı yoktur. Yapabileceği tek şey güzel sonucu
beklemektir. O da her iki oğlunun kayıp haberi kendisine verildiğinde bunu ifade
etmiştir (Yusuf 18 ve 83). Onların babalarına söylediği yalanları ortaya çıkarmak,
yüzlerine geçirdikleri maskeleri sıyırmak sonraki resul olarak Yusuf’a yüklenmiş
bir görev olmuştur. Evet Yakup her iki oğluyla ilgili kendisine söylenen yalanlara
inanmamıştır ama bunların yalan olduğunu ortaya koyacak herhangi bir delile
de sahip bulunmamaktadır. Bu yüzden oğulları hakkında iki defa yanılmıştır.
Sonunda onlar hakkındaki tüm ümitlerini yitirmiştir ama ümitlerini yitirmesi
de bir ispata bir delile dayanmamaktadır. İşte bu deliller Yusuf tarafından
oluşturulmuştur. Bunun için Yusuf ilk seferde kim olduğunu söylememiş, bunun
için babasını yıllarca kendisinden haberdar etmemiş, bunun için Yüce Allah’ın
yönlendirmesini beklemiştir.
Tüm bu bekleyiş Yüce Allah’ın kimi tercih ettiğinin anlaşılmasından başka
bir şey değildir. Yusuf’un bu kadar bekletilmesi Yüce Allah’ın tercihlerinde rol
oynayan şeyin kulun davranışları, Yüce Allah’a bağlılık ve teslimiyeti, Yüce Allah’a güvenip vahye uygun yaşamasından başka bir şey olmadığını göstermekten
başka bir şey değildir. Resul oğlu olmanın bile kimseye bir ayrıcalık kazandırmayacağını, asıl olanın sorumlu davranmak yani takva ve vahye uygun davranışlar olduğunu, Yusuf vesilesiyle önce kardeşlerine sonra tüm kullarına bildirmek
içindir. Nitekim Yusuf olayların arka planında bunun olduğunu söylemektedir. قَ ْد
َّ ق َويَصْ بِرْ فَإِ َّن
َّ “ َم َّنAllah bize lütfetti. Çünkü Allah
َُضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِين
ِ للاَ َل ي
ِ َّللاُ َعلَ ْينَا ۖ إِنَّهُ َم ْن يَت
kesinlikle sorumlu davrananların ve sonucu (Allah’tan) bekleyerek Muhsin olan
kimselere karşılık vermemezlik yapmaz.” Yüce Allah’ın tercihlerini yönlendiren
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tek şey kulların Muhsin olmasından başka bir şey değildir. Yusuf, Yüce Allah’ın
lütfuna sadece Yakup’un oğlu olmasından dolayı ulaşmamıştır. Hayır o Muhsin
(Yusuf 22, 36 ve 56) ve Sıddık (Yusuf 46) olduğu için Yüce Allah’ın ödülü ile karşılaşmıştır. Daha yolun en başında babası ona “Rabbin seni zorlu bir süreçten geçirecek” (Yusuf 6) demiştir. Bu zorlu süreçten başarıyla geçmek tamamen onun
elindedir. Bunun için her ne durumda olursa olsun tercihini Yüce Allah’ın dininden yana yapması, tertemiz bir yürekle Allah’a teslim olması gerekmektedir. İşte
o bunlardan dolayı Yüce Allah’ın resulü olmuştur.
Kardeşleri ise resul oğlu olmanın, güçlü kuvvetli olmanın (Yusuf 8), hatta annenin bu tercihler üzerinde etkili olmasını istemişlerdir. Yüce Allah’ı bir şeye zorlayabileceklerini zannederek haşa Onunla güreşe tutuşmuşlardır. Kendilerince Allah’ı kendilerini tercih etmeye mecbur bırakacaklarını zannetmişlerdir.
Onların derdi baba sevgisi falan değil Yüce Allah’ı kendilerini tercih etmeye
zorlamaktır. İç dünyalarındaki bu gerçeği yüzlerindeki maske sıyrılınca kendileri
ifade edeceklerdir.
Yusuf 12/91

ِ َّ َقالُوا َت
ِِ
ين
َّ الل َل َق ْد آ َث َر َك
َ اللُ َع َل ْي َنا َوإ ِْن ُك َّنا َل َخاطئ

“Tallahi, Allah bize rağmen seni tercih etmiş. (Bu) Kesinlikle Biz yanlış davrananlar olduğumuz içindir.

“Allah bize rağmen seni tercih etmiş” işte ta başından beri dertleri buydu. Yüce
Allah’ın onlara rağmen Yusuf’u tercih etmemesini sağlamak. Yusuf suresinde bu
ayet dururken tefsir ve meal müelliflerinin Yusuf kıssasını, babalarının sevgisini
kendilerine çekmek isteyen kardeşler temeli üzerine bina etmesi anlaşılır gibi
değildir. Bu ayette babalarının bir tercihinden değil Yüce Allah’ın bir tercihinden
bahsetmektedirler. En başından beri de elde etmek istedikleri şey Yüce Allah’ı
kendilerini tercih etmeye mecbur bırakmaktır.
Yüzyıllar sonra kendilerini İsrail oğulları diye tanıtan bu oğulların soyları,
Yüce Allah’ın Musa’ya verdiği vahyin içine atalarının bu yöndeki çabalarını
Yüce Allah’ın bir kuralıymış gibi koyacaklar ve Resullüğün ilk evlada yani en
büyük evlada göre şekillendiğini söyleyeceklerdir.
Yusuf 12/92

ِ ِ
ين
ق َال ل تثرِ يب عليكم اليوم ۖ يغ ِفر الل لكم ۖ وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ

Yûsuf dedi ki: “Bugün size günahınızdan dolayı kınama yok. Allah sizi bağışlayacaktır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Genelde ayette geçen ve Yusuf tarafından söylenen يب َعلَ ْي ُك ُم ْاليَوْ َم
َ “ َل ت َْث ِرbugün
size kınama yok” cümlesi Yusuf’un onları affettiği şeklinde anlaşılmıştır. Fakat
َّ “ يَ ْغفِ ُرsizi bağışlayacak olan Allah’tır” cümlesinden
ayetin devamında gelen للاُ لَ ُك ْم
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herhangi bir affın olmadığı anlaşılmaktadır. Yusuf’un bağışlayacağı şey sadece
kısas cezasıdır. Onlar Yusuf’u hadım etmişlerdir. Bu suç kesinlikle kısas gerektirir. Yusuf onlara kısas cezası uygulanmasından vaz geçebilir. Ama bu hem o
suçlarının hem de diğer suçlarının bağışlanmış olduğu anlamına asla gelemez.
Yusuf’un onlara “bugün size kınama yok demesi” ise tüm suçlarının tespiti için
tarafların hepsinin bir araya gelmesini gerekli kılmasındandır. Yusuf onları sadece kendisini hadım ettikleri için alıkoyabilir ve hatta kısas cezası uygulayabilir.
Onun bu cezayı onlardan kaldırması demek tüm suçlarının Allah tarafından affedildiği anlamına asla gelemez. İşte bu yüzden Yusuf kısas cezası uygulamamış
ama onları affedecek olanın kendisi değil Yüce Allah olduğunu söylemiştir.
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GÖMLEK
Yusuf 12/93

ِ يصي ه َذا َفأَ ْل ُقوه ع َلى وج ِه أَبِي ي ْأ ِت ب ِصيرا و ْأ ُت
ِ ا ْذهبوا ِب َق ِم
وني ِبأَ ْه ِل ُكم
َٰ
ْ َ ٰ َ ُ
َ ً َ َ
َُ
ْ
ِ
ين
َ أَ ْج َمع

Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin” dedi DİB meali).

Daha önceki bölümlerde 84.ayeti incelerken Yakup’un gözlerinin hiçbir şekilde kör olmadığını ya da bir hastalığa tutulmadığını söylemiştik. Oysa geleneğin
anlattığı Yusuf kıssasında en dramatik sahnelerden birisi de kör olan Yakup’un
Yusuf’un gömleğiyle gözlerinin açılmasıdır. Evet geleneksel Yusuf kıssası Yakup’un gözlerinin kör olduğunu kolaylıkla kabul etmiştir ama kör olan gözlerin
bir gömleğin yüze sürülmesi ile tekrar görmeye başlamasını bu kadar kolay kabul edememiştir. Çoğunlukla Yüce Allah’ın bir mücizesi denilerek akli soruların dışlandığı bu olay, birçok insanın meseleyi sorgulayarak anlamasının önüne
geçmiştir. Hatta birçok çağdaş yazar bir gömleğin göze sürülerek görme yetisinin
yeniden kazanılmasının bilimsel açıklamalarına bile girişmiştir. Tüm bu çabalar
elbette ki Yakup’un kesin olarak kör olduğu ön kabulünden dolayı olmaktadır.
Yüce Allah’ın ne dediğini anlamak için yine onun kelimelerine tutunmak yerine, eskilerin kelimelere verdiği manalar, İsrailiyat ve rivayet üzerinden Yüce Allah’ın ayetlerini şekillendiren tefsirler sorgulamadan, araştırmadan kabul etmek
ne yazık ki din olmuş ve Kur’an kelimeleri bunlar üzerinden anlamlandırılmıştır.
Aslında ayette geçen birçok kelimenin üzerinde daha önce durmuştuk. Fakat
konunun önemine binaen tekrar durmamızda fayda olduğu açıktır.
 قمصKelimesi bildiğimiz gömlek demektir. Giyilebilen şeyler için kullanılan
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 تقمصهfiili, onu giymeyi anlatır.  و قمص البعير يقمصFiili ise devenin kızışması, dişisinin üzerine atlaması manasına gelmektedir. Kelimesi ise, tuttuğunda deveyi
kıvrandıran ve yerinde duramaz hale getiren bir tür hastalıktır.115
Tepinmek, koşmak, sallamak, gömlek yapmak, rol yapmak, başkasını canlandırmak, taklit etmek,116
Hayvan iki ellerini (ön ayaklarını) beraber kaldırıp beraber koyarak hamur yoğurur gibi geveleyerek yürümek, deve vs sıçramak ürküp kaçmak, bir şeyden
nefret edip yüz çevirmek, denizin dalgası gemiyi şuraya buraya oynatıp çalkalamak, ırgalamak, su üzerinde uçan bir çeşit sivrisinek, küçük sinek, yumurtadan
henüz çıkmış çekirge.117
Birkaç bölüm önce bu ayette geçen  ْاذهَبُواfiilinin anlamlarının, gitmek, yürüyüp gitmek, geçip gitmek, yolculuğa çıkmak, yok olup gitmek, görüşünde olmak,
unutmak, ihmal etmek, terk etmek, bırakmak, görmezlikten gelmek şeklinde olduğunu belirtmiştik.

Bu açıklamalardan sonra ayetin başındaki يصي ٰهَ َذا
ِ  ْاذهَبُوا بِقَ ِمbu ibarenin anlamının “şu bana olan nefretinizi terk edin” şeklinde olması daha isabetli olmalıdır.
Ayette geçen ُ فَأ َ ْلقُوهfeelkutu fiili ( ل ق يl+k+y) kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 146 kelime bulunmaktadır. Bu kelimenin Kur’an
kullanımları; karşılaşmak,118 karşılaşan,119 karşılamak,120 karşılanmak,121 karşılaşma,122 vermek,123 verilmek,124 selam vermek,125 kulak vermek,126 verip ih-

115

R.El İsfahani, El Müfredat KMS md.

116

Yrd. Doç. Dr İlyas Karslı, Yeni Sözlük. KMS md.s.1818

117

Arif Erkan, El Beyan, Büyük Sözlük. KMS md. s.1909

118
Bkz. Bakara 2/14, 76; Ali İmran 3/13, 155, 166; Enfal 8/41, 44; Kamer 54/12; Kehf
18/62, 74; Furkan 25/68; İsra 17/33
119

Bkz. Cuma 62/8; Tegabun 84/6; Kasas 28/61; İnşikak 69/29

120

Bkz. 21/103

121

Bkz. 25/75

122

Bkz. 40/15 – 6/31, 130, 154 – 7/51, 47 – 10/7, 11, 15, 45 – 13/2 – 18/105, 110 – 23/33

123

Bkz. 76/11 – 27/28

124

Bkz. 27/29 – 43/53 – 25/8 – 28/86 – 27/6

125

Bkz. 4/94

126

Bkz. 50/37 – 26/233
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san etmek,127 sevgi vermek, sevmek,128 sunmak,129 atmak, bırakmak,130 atılmak,131
atanlar,132 karıştırmak,133 korku salmak,134 yerleştirmek,135 göndermek,136 vahyin
gönderilmesi,137 kavuşturmak,138 istemek,139 laf atmak,140 kapanmak,141 almak,142
diline dolamak,143 yön144 anlamlarındadır.145
Ayette geçen ve aynı kök harflerinden türeyen  َوجْ ِهveçhi kelimesi Kur’an’da
78 defa geçmektedir. Yönelmek,146 yüz,147 rıza,148 benlik,149 Allah’ın zâtı,150 uygun,151 önce, başlangıç,152 itibar153 anlamlarında kullanılmıştır.154
Ayette geçen  َوجْ ِه أَبِيvechiebî tamlaması daha önce 9. ayette  َوجْ هُ أَبِي ُك ْمvechuebî127

Bkz. 4/171

128

Bkz. 20/39 – 60/1

129

75/15

Bkz. 7/107, 116, 117, 150 – 12/10, 96 – 20/20, 39, 65, 66, 87 – 26/32,43, 44, 45 – 10/80,
81 – 3/44 – 37/97 – 28/7 – 2/195
130

131

Bkz. 67/7, 8 – 25/13 – 41/40 – 17/39

132

Bkz. 26/43 – 7/115 – 77/5

133

Bkz. 22/53

134

Bkz. 8/12 – 3/151

135

Bkz. 16/15 – 31/10 – 5/64 – 15/19 – 38/34 – 50/7

136

Bkz. 73/5 – 40/15

137

Bkz. 54/25

138

Bkz. 41/35 – 28/80

139

Bkz. 16/87 – 4/90, 91 – 16/28

140

Bkz. 16/86

141

Bkz. 7/120

142

Bkz. 2/37

143

Bkz. 24/15

144

Bkz. 7/47

145

Mehmet Okuyan, Kur’an Sözlüğü LKY md.s.743

146

Bkz. 6/79 -16/76 – 28/22

147

Bkz. 2/149, 150, 177 – 3/106, 107 – 4/43, 47 – 5/6 – 7/29 – 18/29 – 47/27 – 51/29

148

Bkz. 6/52 – 2/115 – 13/22 – 30/38, 39 – 76/9

149

Bkz. 2/112 – 3/20 – 4/47, 125 – 6/79 – 7/29 – 10/105 – 30/38, 39

150

Bkz. 55/27

151

Bkz. 5/108

152

Bkz. 3/72

153

Bkz. 3/45 – 33/69

154

Mehmet Okuyan, Kur’an Sözlüğü VCH md.s.852
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kum şeklinde geçmişti. Hatırlanacağı üzere 9. ayetteki konuşmaların şeytan tarafından yapıldığını söylemiştik. Şeytan o ayette söyledikleri ile bu kardeşlerin en
büyüğüne nefreti aşılamış o da aynı zehri kardeşlerine zerk etmiştir. Bu kardeşlerin bir nefrete büründüğü Yusuf tarafından 100. ayette bir kez daha gündeme
getirilmektedir. “ أَ ْن نَ َز َغ ال َّش ْيطَانُ بَ ْينِي َوبَ ْينَ إِ ْخ َوتِيŞeytan benimle kardeşlerim arasını
bozmuştu.” Şeytan Yusuf ve kardeşlerinin arasını babalarının veçhini kullanarak
bozmuştu.
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 herhangi bir kökten söküp atın onu, ki babanızın veçhi
size geçsin. Ancak bundan sonra barışanlar kavmi olursunuz.155

Şeytan onları babalarının veçhinin kendilerine geçmesi ile aldatmıştır. Babalarının veçhi, Yakup’un şeref ve itibarından başka bir şey değildir. Babalarının
şeref ve itibarı ise onun resullüğünden başka bir şey değildir. Tüm nefret ve kin,
kurulan tuzaklar, oynanan oyunlar, yaptıkları tüm münafıklık hep babalarının şeref ve itibarının sadece kendilerine kalmasını istemelerinden kaynaklanmıştır.
Yusuf kıssasında yaşanan tüm olayların temelinde Yakup’un veçhi yani resullüğünün Yusuf’a değil de kendilerine geçmesini isteyen kardeşler vardır.
Ayete mana vermeden önce صيرًا
ِ َت ب
ِ ْ يَأyeuti basiran ibaresindeki kelimelerin
de anlamları üzerinde durmak faydalı olacaktır. ت
ِ ْ يَأYeuti kelimesi ( أ ت يe+t+y)
kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 550 kelime bulunmaktadır. Kur’an’da bir hayli kullanımı olan bu kelime gelmek,156 getirmek,157 vermek,158 yaklaşmak,159 varmak,160 gitmek,161 iftira atmak,162 yapmak,163

Ayetin son cümlesi “bundan sonra bir Salihler kavmi olursunuz” şeklinde de anlaşılabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, savaşmamak, barış yapmak anlamına gelen salih
kelimesinin kullanılmasıdır. İsrail oğulları kelimesinin anlamının “Tanrı ve insanlarla savaşıp
yenen” anlamı göz önüne alındığında, bu ayet savaşın ne zaman başladığını göstermektedir.
Şeytan, büyük kardeşe ilettiği vahyi ile bitmeyen bir savaşı başlatmış ve bu vahyi alan adamın
soyu kendilerini İsrail oğulları şeklinde tanımlamışlardır.

155

156

Bkz. 6/34, 40, 47 – 18/77 – 7/138 – 20/126 – 2/210 – 27/38

157

Bkz. 19/27 – 26/89 – 67/30 – 20/133 – 27/21 – 17/88 – 14/11

158

Bkz. 3/148, 170, 180 – 23/60 – 7/144 – 48/16 – 57/21, 29

159

Bkz. 16/1

160

Bkz. 7/81 – 26/165 – 27/55 – 19/29

161

Bkz. 26/10, 16 – 20/47

162

Bkz. 60/12

163

Bkz. 3/188 – 33/30
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girmek164 anlamlarında kullanılmıştır.
Ayette geçen صيرًا
ِ َ بbasiran kelimesine gelince; bu kelime ( ب ص رb+s+r)
kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 148 kelime bulunmaktadır. Kelimenin Kur’an kullanımları; fark etmek, görmek,165 gözetlemek,166
göstermek,167 ibret almak,168 gören,169 basiret, bilinç,170 hakikat bilgisi,171 görünen172
şeklindedir.
Tüm bu açıklamalardan sonra ayetin anlamı şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/93

ِ يصي ه َذا َفأَ ْل ُقوه ع َلى وج ِه أَبِي ي ْأ ِت ب ِصيرا و ْأ ُت
ِ ا ْذهبوا ِب َق ِم
وني ِبأَ ْه ِل ُكم
َٰ
ْ َ ٰ َ ُ
َ ً َ َ
َُ
ْ
ِ
ين
َ أَ ْج َمع

Şu bana olan nefretinizi terk edin, babamın veçhi üzerinde içten davranın,
hakikatin bilgisi gelecektir. Ve tüm ehlinizle bana gelin.

“Babamın veçhi içten davranın” demesi, Yusuf’un artık Yakup’tan sonra gelen resul olduğunun kardeşlerine de belli olmasından dolayı risalete itaat etmelerini istemesidir. Öte yandan bunu demesi; babalarının veçhi hakkında şeytanın vahyine tabi olmalarından vazgeçmelerini istemesi anlamına da gelmektedir.
Çünkü bu veçhin kendilerine geçmesi gerektiğini söyleyen şeytandır. Artık Yusuf resul olduğuna göre babalarının veçhi ona geçmiş demektir. İşte Yusuf’un
“babamın veçhinin üzerine kapanın” demesi, bana itaat edin anlamına gelmektedir. Kapanın demesi Yüce Allah’ın dininden başkasına kendinizi kapatın ve itaat
edin anlamındadır.
Bu ayete bu bölümün başına aldığımız DİB meali gibi, “Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin”
ْ  َوا ْبيَضveb’yeddet aynehu ibaşeklinde bir anlam vermek, 84. Ayette geçen َُّت َع ْينَاه
resine verilen “gözlerine ak düştü” manasının bir sonucudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 85. ayet Yakup’un gözlerinde herhangi bir hastalığın bulunmadığının en büyük delilidir.
164

Bkz. 2/189

165

Bkz. 20/96 – 32/12 – 7/179, 195, 198 – 10/43 – 35/19

166

Bkz. 28/11 – 37/175, 179

167

Bkz. 70/11

168

Bkz. 51/20, 21 – 32/27

169

Bkz. 20/125 – 2/96, 110, 233, 265 – 3/15, 20, 156, 163 – 67/19 – 64/2 – 34/1

170

Bkz. 75/14

171

Bkz. 12/108 – 6/104 -7/203

172

Bkz. 10/67
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Ne yakup’un gözleri kör olmuştur ne de Yusuf babasına gözlerinin açılması
için bir gömlek göndermiştir. Ayet Yusuf’un kardeşlerinden kendisine duydukları nefretten vazgeçmelerini ve resul olarak kendisine itaat etmelerinden bahsetmektedir.
Yusuf 12/93

ِ يصي ه َذا َفأَ ْل ُقوه ع َلى وج ِه أَبِي ي ْأ ِت ب ِصيرا و ْأ ُت
ِ ا ْذهبوا ِب َق ِم
وني ِبأَ ْه ِل ُكم
َٰ
ْ َ ٰ َ ُ
َ ً َ َ
َُ
ْ
ِ
ين
َ أَ ْج َمع

Şu bana olan nefretinizi terk edin, babamın veçhi üzerinde içten davranın,
hakikatin bilgisi gelecektir. Ve tüm ehlinizle bana gelin.
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BUNAK
Yusuf 12/94

ِ و َلما َفص َل ِت ا ْل ِعير َق َال أَبوهم ِإ ِنّي َلَ ِج ُد رِ يح يوس َف ۖ َلو َل أَ ْن ُت َف ِنّ ُد
ون
ْ
َ َّ َ
ُ ُ َ
ُْ ُ
ُ

Kervan (Mısır’dan) ayrılınca babaları, “Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben
Yûsuf’un kokusunu alıyorum” dedi. (DİB meali)

Yukarıdaki ayet bu çalışmayı yaparken müracaat ettiğimiz 28 meal tarafından
istisnasız, bu şekilde çevrilmiştir. Aynı zamanda kaynak olarak kullandığımız
yaklaşık 17 tefsir ise ayette bahsedilenleri bir mucize olarak anlamış ve bu yönde
rivayetler aktarmışlardır. Ayette bahsedilenlerin tek açıklamasının mucize olarak
belirlenmesi, soru sormayı zorlaştırdığı gibi verilen mealleri eleştirmeye de engel
olmaktadır. Sorulacak her soru ne kadar haklı olursa olsun Allah’ın gücünün mucize yaratmaya yetip yetmeyeceğini sorgulama şeklinde algılanacaktır.
Çünkü mucizedir!..
Mucize ise akli sorgulamayı değil, aklın her türlü ayartmalarına, karşı duruşlarına ve itirazlarına rağmen kalbi teslimiyeti gerekli kılmaktadır.
Mucize; ortaya konuluş şekliyle Yüce Allah’ın belirlediği her türlü tabiat yasasının, yine Onun tarafından yaratılmışlara konulmuş aşılması mümkün olmayan sınırların, tüm varlığa koyduğu kuralların yine Allah tarafından işlevsiz hale
getirilmesidir. Geleneksel anlayışa göre mucize, Allah tarafından resul seçilenlerin Resullük delillerindendir.
Aslında tek başına bu anlayış bile sorgulanmaya değerdir.
Kur’an; hemen her sayfasında akla ve aklın işlevlerine dikkat çekmekte, hida-
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yet bulmanın ve gerçeği anlamının yolunun aklı doğru kullanmakta yattığını söylemektedir. Kur’an’da en çok kullanılan kavramlar arasında akıl ve onunla ilgili
kavramlar da vardır. Taakkul, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, tefekkür gibi birebir
akılla ilgili kullanılan kavramların yanında, olayların aktarılış biçimi ve kıssaların anlatılması üzerinden aklın aktif bir şekilde kullanılması ile elde edilebilecek
vaz, nasihat, ibret, misal, örnek kavramlarını da kullanmıştır. Dahası aklını en iyi
kullananlar özel ilgi görmüş ve diğerlerinden ayrı olarak Ulu’l Elbab, Rasihun,
Alimun, Zi Hicr gibi kavramlarla anılmıştır. Bunların tam tersi aklını kullanmayanlar daima yerilmiş, fasıklığın, facirliğin, kafirliğin, münafıklığın ve daha bilumum olumsuz davranışın kökeninde aklın doğru kullanılmamasının yattığı söylenmiştir.
İşte bu şekilde akla ve onun işlevlerine durmadan vurgu yapan bir mesajla
kullarına resul gönderen Yüce Allah’ın, gönderdiği Resulün Resullük delili olarak aklı tamamen işlevsiz hale getiren mucizeleri belirlemiş olduğunun söylenmesi cidden sorgulanmaya değerdir.
Resullük delili olarak mucizeleri ileri süren ve bu yönde binlerce rivayeti delil getiren söylemin sorgulanmasının bu çalışma içinde yapılması mümkün değildir. Burada olayın bir başka yönüne dikkat çekmek istenmektedir.
Kur’an’da resullere atfen birçok mucizeden bahsedilir. Mesela, Musa’nın asası, Yed’i Beyza’sı ve denizin yarılması, İbrahim’in ateşlerde yanmaması, Meryem’in bakire olarak çocuk doğurması, İsa’nın beşikteki bebe iken konuşması
gibi. Bu mucizelerin oluş biçimlerine baktığımızda hepsinin de en gerekli zamanda yani tam zamanında ve tam yerinde gerçekleştiği görülecektir. Yani mucizeler
ya resulleri ve beraberindekileri muhtemel bir faciadan kurtarmak ya da kafirlik
ve zulümde azgınlaşmış olanları durdurmak, onların tuzaklarının yenilemez olmadığını göstermek için mucizeler verilmiştir.
Mesela, Musa’nın asası ve elinin bembeyaz olması Firavun ve sihirbazlarının tuzaklarını boşa çıkarmak içindir. Denizin yarılması ise Musa ve kavmini
muhtemel bir katliamdan kurtarmak içindir. İbrahim’i ateşin yakmaması onu ölüme terk etmemek, İsa’nın beşikte konuşması, kendisini babasız doğuran annesini
zina iftirasından korumak içindir.173 Yani her mucizenin arka planında bir gereklilik ve karşıdaki kafirleri aciz bırakacak bir farkındalık vardır. Musa için elinde tuttuğu ve sihirbazların sihrini yutan ejderhaya dönüşen asa bir gerekliliktir
çünkü; o zaten iman ettiği için mucize görerek acze düşmesine ve bu yolla ikna
olup iman etmesine gerek yoktur. Aynı asa Firavun ve onun destekçileri açısından ise, ne yaparlarsa yapsınlar Yüce Allah’ın galip geleceğini anlamalarına, güç
ve servetlerine güvenip inat etmemelerine, Allah’ın gücü karşısında aciz olduklarını anlayıp iman etmelerine sebep olması gereken bir belge konumundadır. Bu
İsa’nın beşikte konuşması 19 Meryem 30 -31. Ayetlerinde geçmektedir. Fakat buna rağmen Meryem Yahudilerin iftirasına uğramaktan kurtulamamıştır. 4 Nisa 156 bu iftirayı konu
almaktadır.
173
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yönüyle mucizeler inanan ya da inanmayan insanların gözü önünde onların şahit
olabileceği şekilde gerçekleşmiştir.
Bu bölümde ele alacağımız ve yukarıdaki DİB meali gibi çevrilen ayette de
Yakup’un bir mucizesinden bahsedildiği söylenmiştir. Meal ve tefsirlerimize
göre, gözlerine ak düşmüş Yakup binlerce kilometre uzaktan bir koku duymuş,
bu kokunun tahminen 25 yıl önce ergenlik çağına yeni girmiş bir çocukken kaybettiği Yusuf’un kokusu olduğunu anlamış ve bunu etrafındakilere bir mucize
olarak söylemiştir. Yine tefsirlerimize göre bu mucize Yakup’un Resullük delilleri içerisinde sayılmıştır.
İşte bu tuhaf yaklaşımla ayete mana veren mealler ve tefsirler ikna edici
olamamaktadır. Çünkü eğer binlerce kilometre uzaklıktan Yusuf’un kokusunu
almak Yakup’un Resullük delili olan bir mucize ise, bunu Yakup’tan başka
kimse anlamamış, Yakup’tan başka kimse Yusuf’un kokusunu koklamamıştır. Şu
hâlde bu mucize kimi aciz bırakacak, kim için Resullük delili olacaktır. Zaten
Allah resulü olan Yakup için mi?
Musa’nın asasının ejderhaya dönüşmesi çok büyük bir kalabalığın önünde
gerçekleşmiştir. Ateşlere atılan İbrahim’in ateşten sağ olarak ve hiçbir şekilde
etkilenmeden çıkmasına herkes şahit olmuştur. İsa beşikteyken annesiyle değil
başka insanlarla konuşmuştur, denizin yarılmasını inanmayan Firavun taifesi de
dahil binlerce kişi gözleriyle görmüştür.
Oysa yukarıya aldığımız ayete verilen DİB mealini doğru kabul ettiğimizde
Yakup’a atfedilen bu mucize kimsenin anlamadığı bir mucize olmuş, nihayetinde
َّ ت
bir sonraki ayette yanındakiler Yusuf’un kokusunu alıyorum diyen Yakup’a َِالل
ْ
ك القَ ِد ِيم
َ ِض َلل
َ َّ“ إِنTallahi sen hala eski sapıklığının içindesin” demişlerdir. Yani
َ ك لَفِي
kimse etkilenmemiş, kimse acze düşmemiş, kimse ikna olmamıştır.
Öte yandan Kur’an’da anlatılan diğer mucizelerle kıyaslandığında, bu
mucizenin herhangi bir gerekliliği de yoktur. Yani tam zamanında ve tam yerinde
değildir. Yusuf ve diğer oğlu zaten kurtulmuştur, düşmanlık yapan oğulların
içine düştükleri hainlik deşifre edilmiştir, kafile mutlu bir haberle babalarına
dönmektedir. Yani böyle bir mucize ne olayların akışı itibarıyla ne Yakup’un
içinde bulunduğu konum itibarıyla hiç de gerekli değildir.
Tüm bu tuhaflıkları fark etmeyen müfessirlerimiz, mucize olarak ortaya koydukları anlamları desteklemek için ise ayetlerle rivayetleri harmanlayarak şu
açıklamaları getirmişlerdir.
Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kervan, Mısır’dan çıkıp Ken’an diyarına yöneldiği zaman, Yakup, yanında bulunan, çoluk-çocuğuna, akrabalarına ve torunlarına, bana bunak demezseniz, inanın ki Yusuf’un kokusunu duyuyorum” demiştir. Bu konuşma onun kendi oğulları ile olmamıştır. Çünkü onlar, Yakup’un
onlara, “gidin Yusuf’la kardeşinden bir haber arayın” (Yusuf 87) demesinin
gösterdiği gibi, orada bulunmuyorlardı. Alimler bu mesafenin miktarı hususun-
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da ihtilafa düşmüşlerdir. Bunun, sekiz günlük veya on günlük mesafe olduğu
söylendiği gibi, seksen fersahlık174 bir mesafe olduğu da söylenmiştir. Yine alimler, o kokunun Yakup’a nasıl ulaştığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere Mücahid: “Bir rüzgâr esti ve bunun üzerine o gömleği havada
dalgalandırdı. Böylece dünyaya cennet kokuları yayılmaya başladı. İşte bu koku
Yakup’a ulaştı da o, cennetin kokusunu hissettiği zaman, dünyada olacak bir
cennet kokusunun ancak onun gömleğindeki koku olacağını anladı. İşte bundan
ötürü o, “inanın ki Yusuf’un kokusunu duyuyorum” dedi” demiştir. Vahidi senetli olarak, Enes b. Malik’ten Hz. Peygamber’in şöyle dediğini rivayet etmiştir;
“Yusuf’un, “şu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne koyun. (O zaman)
iyice görür bir hale gelir” (Yusuf 93) ifadesine gelince, Zalim Nemrut da, İbrahim’i ateşe attığı zaman, elinde cennetten alınma bir gömlek ve yaygı olduğu
halde Cebrail İbrahim’in yanına geldi. O gömleği İbrahim’e giydirdi ve o yaygının üzerine oturtup, yanına oturup konuşmaya başladı. Daha sonra İbrahim bu
gömleği İshak’a, o da Yakup’a, Yakup da Yusuf’a giydirdi. Yakup onu gümüşten
bir mahfazaya koyarak, Yusuf’un boynuna bir muska gibi astı. Yusuf kuyuya atıldığı zaman işte bu gömlek (parçası) Yusuf’un boynunda asılı idi. İşte Yusuf’un
“şu benim gömleğimi götürün” sözü bu manadadır. Bu meselenin izahı ise şöyle denilmesidir: Allah Teala bu kokuyu, Yakup’a mucizevi bir yol ile ulaştırmıştır. Çünkü böylesi uzak br mesafeden, bunun ona ulaşması, adetin (alışılmışın)
hilafına bir şeydir. Binâenaleyh bu, mucize olur. O ikisinden birisinin mucizesi
olması gerekir. Doğruya en yakın olan, Yakup’un ondan haber verip oğullarının
da bu sözleri ile, yakışık almayan bir şekilde nitelendirmeleri sebebiyle Yakup’a
has bir mucize olmasıdır. Böylece durumun, zikredildiği gibi olduğu ve bunun,
Yakup’un bir mucize olarak meydana geldiği ortaya çıkmıştır.175

İşin içine gömleğin cennetten gelme, ateşte yanmayan!176 olduğu, Cebrail ve
İbrahim’in karışması, gömleğin Yusuf’un boynunda bir muska gibi taşınması da
girince Yüce Allah’ın ayetlerindeki kelimelere mana verenlerin, verdikleri manaları hangi anlayıştan kotardıkları daha iyi anlaşılmaktadır. Kur’an kelimelerine
mana veren bu çarpık anlayışı besleyen rivayetler sadece bununla sınırlı değildir.
İbn es-Süddi babasından, o Mücahid’den şöyle demektedir: Yusuf onlara şöyle
dedi: “Şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, hemen görmeye başlayacaktır.” (Mücahid) dedi ki: Yusuf kendi gömleğinin Yakup’a görmesini geri
çevirmeyeceğini bilecek kadar Allah’ı bilen birisi idi. Ancak bu gömlek Yüce
Allah’ın İbrahim’i ateşe atıldığında cennet ipeğinden giydirdiği bir gömlek idi.
İbrahim bunu İshak’a vermişti. İshak’da Yakup’a vermişti. Yakup bu gömleği
Fersah bir ölçü birimi olarak kullanılmıştır. 1 Fersah genelde bir saatlik yola denk sayılmıştır. Bir zamanlar denizciler tarafından da kullanılmış olan fersah yaklaşık olarak 3 deniz
mili olmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 5685 m kadardır. Bunun yanında Arap fersahı 5760,
Fars fersahı ise 6230 m dir. Buna göre rivayette bahsedilen 80 fersah yaklaşık olarak 460 km,
100 fersah ise 570 km civarındadır.

174

175

F. Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.339

Son zamanlarda bir tarikat liderinin yanmaz kefen satma girişimlerine tüm ilahiyatçılar,
Diyanet, İslami vakıflar şiddetle karşı çıkmışlardı. Fakat aynı çevrelerin cennetten gelme ateşte yanmayan gömlek üzerinden Yusuf kıssasını şekillendirmiş olmaları, Yüce Allah’ın kelimelerine ateşte yanmayan gömlek rivayetleri üzerinden manalar vermiş olmaları gayet düşündürücüdür.
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gümüş bir muhafaza içerisine yerleştirmiş ve bunu da Yusuf’un boynuna asmış
idi. Çünkü Yusuf’a nazar değeceğinden korkuyordu. Cebrail de ona şunu bildirmişti: Gömleğini babana gönder. Çünkü onda cennetin kokusu vardır. Cennet
kokusu ise bir hastaya veya bir belaya uğrayana değdi mi mutlaka afiyet bulur.
El-Hasen der ki: Eğer Yüce Allah Yusuf’a bunu bildirmemiş olsaydı, Yusuf babasının tekrar göreceğini bilemezdi. Yusuf’un gömleğini götüren kişi Yehuda
idi. Yusuf’a: Üzerinde yalancıktan kan bulunan gömleğini babana götüren ben
idim. Şimdi de onu sevindirmek ve tekrar görsün diye bu gömleğini de ona ben
götüreyim, diyerek gömleği alıp gitti. Bunu da es-Süddi nakletmektedir.
“Bütün ailenizi de alıp bana getirin.” Mısır’ı yurt edinmek üzere gelin. Mesruk
dedi ki: O sırada erkek-kadın olmak üzere doksanüç kişi idiler.
Şöyle de denilmiştir: Yusuf’un gönderdiği gömlek, arkasından yırtılan gömleğidir. Böylelikle zinadan korunmuş olduğunu Yakup’un bilmesini istemiştir. Ancak
birinci görüş daha sahihtir.177

Aktarılan bu rivayetler, getirilen açıklamalar Yakup’un o kadar uzak bir yerden mucizevi bir şekilde Yusuf’un kokusunu duyması üzerine yapılmıştır. Tuhaf
olan şudur ki, mucizeden bahsettiği söylenen ayetin kelimelerine hiç bakılmamıştır. Ayete biraz dikkatli bir şekilde bakılsaydı, Yüce Allah’ın kelimelerine bu
manaların verilmesinin imkansızlığı rahatlıkla görülecekti. Peşinen kabul edilen
rivayetlere Yüce Allah’ın kelimeleri kurban edilmiştir. Dediğimiz gibi bugün elimizde bulunan Kur’an meallerini yazan müellifler, kelimelere anlam yüklerlerken arka planında bu rivayetlerin olduğu anlamları tercih etmişlerdir. Hatta bu
uğurda kelimelere ne Kur’an’da ne sözlüklerde olmayan manalarını yüklemekten
bile çekinmemişlerdir.
Yüce Allah’ın kelimelerini anlamanın tek yolu yine onun kelimelerine tutunmaktır.
Ayette geçen ve tüm meal ve tefsirler tarafından “eğer bana bunak demezseniz” şeklinde çevrilen  لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونlevla en tüfennidun bu cümlede geçen  تُفَنِّدُونtufennidun kelimesi ( ف ن دf+n+d) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş sadece bir kelime bulunmaktadır.
Biraz önce alıntı yaptığımız müfessirler yukarıdaki rivayetleri aktardıktan
sonra ayette geçen  لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونlevla en tüfennidun ibaresi için şu açıklamaları getirmişlerdir.
“ لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونBana bunak demezseniz” ifadesine gelince: Ebu Bekr İbnü’l Enbari şöyle demiştir. Arapçada birisi hüzünlenip de aklı değişmeye başladığı zaman
 اَ ْفنَد ال َّرجُلdenilir. Yine bir insan, âlim iken cahil hâle düşüp de cehalet ona nispet edildiği, bunadığı zaman  فَنِدfiili kullanılır. Esma’i’nin şöyle dediği rivayet
edilmiştir: bir adamın saçma sapan sözleri çoğaldığı zaman, onun için “münfid” denilir. Keşşaf sahibi de: Arapçada ٌ( َعجُوز ُم ْفندةbunak yaşlı kadın) denilmez,
fakat ( َعجُوز َش ْي ٌخbunak ihtiyar adam) denilir. Çünkü zaten kadının gençliğinde
177
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dikkat çeken görüşleri yoktu ki yaşlılığında bunamış olsun demiştir. Binâenaleyh ayetteki bu tabirin manası, “Eğer sözlerimi, abuk-sabuk şeyler saymazsanız” şeklindedir.178

Bu alıntıda ilginç olan, kelimenin anlamları ile ilgili de rivayetlere başvurulmuş olmasıdır. Yani sanki müfessirin önünde Kur’an değil tarihi kazılardan çıkarılmış, üzerinde çok eskilere ait hiyerogliflerin bulunduğu eski bir taş tablet
bulunmaktadır da onun deşifresine uğraşmaktadır. Aklına müracaat ettiği kişinin ise “Çünkü zaten kadının gençliğinde dikkat çeken görüşleri yoktu ki yaşlılığında bunamış olsun” yani kadın gençken de bunaktır demesi dikkatini çekmemiş, böylesine saçma bir görüş üzerinden kelimeye yüklenen anlamı kabul
etmiştir. Oysa ayette geçen  تُفَنِّدُونtufennidun kelimesi fiili muzari (geniş/şimdiki/
gelecek zaman) kipinde, müzekker (erkek siga), cem’i (çoğul) muhatap bir kelimedir. Eğer kelimeye kök anlam olarak bunamak, abuk sabuk konuşmak anlamı
üzerinden mana verilecekse bunun “siz bunarsınız/bunuyorsunuz/bunayacaksınız” şeklinde anlam verilmesi zorunludur. Cümlenin başında ْ“ لَوlev” (eğer) ve
“ َلla” olumsuzluk edatlarının bulunması kelimeye olumsuzluk ve şart anlamları katmaktadır. Bu durumda cümlenin anlamı “ لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونeğer siz bunamamışsanız” şeklinde olması gerekmektedir. Bunun yanında cümlenin içinde “demezseniz” şeklinde bir kelime de bulunmamaktadır. O halde nasıl oluyor da لَوْ َل أَ ْن
 تُفَنِّدُونlevla en tüfennidun cümlesinden “bana bunak demezseniz” gibi bir anlam
çıkmaktadır. Eğer Kur’an’da geçen kelimelerin bağlı bulunduğu zaman kipi, tekil
ve çoğul olduğunun, erkek ve dişi olduğunun bir anlamı yoksa, cümlenin içinde
eksik bırakılmış ve başkaları tarafından tamamlanması gereken kelimeleri varsa,
bu Allah’ın kitabı olabilir mi? Dahası kelimelerin anlamlarında olmayan manalar
insanlar tarafından kelimelere yüklenmediği takdirde Kur’an anlaşılmayacaksa ve
mutlaka rivayetler Kur’an’a anlam verecekse, rivayetler ve kelimelere olmayan
manalar yükleyenler Kur’an’dan daha değerli olmalıdır.
Bu nasıl bir cesarettir ki Yüce Allah kelimeler gönderiyor ve kelimelerini
kendisinin açıkladığını bildiriyor179 ama insanlar Allah’ın kelimelerini evirip çevirerek bambaşka anlamlara sokuyor. Dahası bu nasıl bir cesarettir ki eskilerin
yaptıkları hatalar hiç düşünülmeden tekrarlanarak meal ve tefsir yazılıyor. Yüce
Allah her meselede güvenilip yardım dilenecek yegâne mercidir.
( ف ن دf+n+d) Kök harflerinden anlam yelpazesi oldukça dar kelimeler türemiştir.  تَ ْنفِيدtenfid İnsanı zayıf görüş anlamındaki  فَنَدfend’e nispet etmektir. اِ ْفنَاد
ifnad İnsanda görüş zafiyetinin belirmesidir.  فِ ْندfind Dağ tepesi, bu anlamdan adama da  فِ ْندdenir.180
·

 فَنَدًا- ُ فَنِد اَا َّش ْخص................................ Bunamak, yaşlılıktan dolayı görüşü
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zayıflamak, saçmalamak.
·

الَ تَ ْس ِم ْع اِلَى َما يَقُو ُل فَقَ ْد فَنِ َد...................... Dediğine kulak asma o saçmalamış.

·

 فَنَّ َد اَل َّشى َء تَ ْفنِيدًا................................... Zayıflamak, iptal etmek, geçersiz kılmak, görüşünü yanlış bulmak, çürütmek, terbiye etmek.

·

ْ ج التي قُ َّد َم
ت لِ ْل َمحْ َك َم ِة
 فَنَّ َد.. Hakim mahkemeye sunulan bütün deِ
ِ القآضى ُك َّل ال ُح َج
lilleri çürüttü.

·

 تَفَنُّدًا-  تَفَنَّد الرج ُل................................ Pişman olmak, pişmanlık duymak,
hatalı görüşünden pişmanlık duymak.

·

 فِ ْن ٌد................................................... Dal, ağaç dalı.181

Kelimenin anlamlarını da verdikten sonra ayette geçen  لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونlevla en
tüfennidun ifadesine meal ve tefsirler tarafından verilen “eğer siz bana bunak demezseniz” anlamının asla doğru olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki
daha önce de belirttiğimiz gibi cümlenin içinde “bana demezseniz” anlamı verebileceğimiz herhangi bir kelime yoktur. Cümleye meal ve tefsirlerin verdiği
“eğer bana bunak demezseniz” şeklinde bir mana verilebilmesi için ayetin metninin  لَوْ ال اَ ْن تَقُول َعنِّي فَنَدًاşeklinde olması gerekmektedir. Ama Yüce Allah tefsir ve
meal yazarlarının kafalarındaki anlamı ifade edecek şekilde değil, bu لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُون
levla en tüfennidun şeklinde göndermiştir.
Tüm bu açıklamalardan sonra ayette geçen  لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونlevla en tüfennidun ifadesine kök anlamları önceleyerek ve ayette geçtiği şekliyle, yani; muzari, cem’i,
müzekker, muhatap olarak şu manalardan birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
·

Eğer siz bunaklık yapmazsanız/yapmıyorsanız/yapmayacaksanız.

·

Eğer siz saçmalamazsanız/saçmalamıyorsanız/saçmalamayacaksanız.

·

Eğer siz geçersiz yapmazsanız/yapmıyorsanız/yapmayacaksanız.

·

Eğer siz hatanızdan pişmanlık duymazsanız/duymuyorsanız/duymayacaksanız.

Ayetin sonunda gelen  لَوْ َل أَ ْن تُفَنِّدُونlevla en tüfennidun ifadesine bu anlamlardan hangisinin tercih edileceği ancak diğer kelimelerin de net bir şekilde anlaşılmasıyla belirlenecektir. Fakat ayetin sonunda gelen bu ibareye yukarıda belirttiğimiz anlamlardan hangisi tercih edilirse edilsin ayetin diğer kelimelerinin de
meal ve tefsirlerin verdiği manaların dışında olduğu anlaşılmaktadır.
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KOKLUYORUM
Tüm meal ve müfessirler tek bir istisna dahi olmadan ayette geçen َلَ ِج ُد ِري َح
َ يُوسُفle ecidu riha Yusuf ibaresini “Yusuf’un kokusunu alıyorum” manasına geldiğini söylemişlerdir. Onların kelimelere yükledikleri manalara göre  َلَ ِج ُدle ecidu
kelimesi “alıyorum, hissediyorum” anlamına gelmektedir.
 َلَ ِج ُدle ecidu Kelimesi ( و ج دv+c+d) kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 107 kelime bulunmaktadır.
 ُوجُودVar oluş, yoktan var olma ve hazır bulma anlamlarındadır. Bunun da
birkaç çeşidi vardır.
·

Beş duyu organından biriyle bulmak ve var olmak. Zeydi buldum, gördüm; şunun tadına baktım; bunun sesini duydum, sevdiğini hissettim sözleri gibi.

·

Doğal ihtiyaç ve kuvvetiyle bir şeyin varlığını anlamaktır; Tokluğu buldum, doydum sözü gibi.

·

Doğal savunma yoluyla bir şeyin varlığını anlamaktır. Üzüntü ve öfkenin
varlığını anlamak gibi.

·

Akıl veya akıl vasıtasıyla bir şeyin varlığını anlamaktır.182

Ayrıca fiil olarak bu kökten, çok sevmek, aşırı derecede sevmek, kızmak öfkelenmek, mal sahibi olmak, zengin olmak, bulmak, görmek, bilmek, temin etmek, sağlamak, keşfetmek, vecde kapılmak, cezbeye dalmak, bulunmak, âşık
olma belirtisi göstermek, üzülmek, kederlenmek, dert yanmak anlamlarına gelen
182
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kelimeler türemiştir.183
Hemen belirtelim ki bu kelimenin Kur’an’daki 107 kullanımından hiçbiri
koku bulmak ya da sadece burunla bir şeyi bulmayı yani koku almayı ifade eder
şekilde gelmemiştir. َ َلَ ِج ُد ِري َح يُوسُفle ecidu riha Yusuf ifadesine Yakup’a atfedilerek “Yusuf’un kokusunu duyuyorum” şeklinde anlam verilmesi şöyle bir durumun da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Eğer Yakup, biraz önce tefsirlerden
yaptığımız alıntılarda olduğu gibi, kervan Mısır’dan ayrılınca Yusuf’un gömleğinden yayılan kokuyu duymuşsa, bu kokuyu kervan kendisine gelinceye kadar
duyması gerekmektedir. Bunun yanında, eğer bu koku hava ya da rüzgar yoluyla
ona ulaşmışsa diğer insanların da bu kokuyu duymuş olması gerekmektedir. Hele
bu bir mucize ise kesinlikle diğerlerinin de bu kokuyu almış olması şarttır. Şu
hâlde havadan yayılan kokuyu alan Yakup’un yanındakilere “bana bunak demezseniz ben Yusuf’un kokusunu alıyorum” şeklinde değil de “ben Yusuf’un kokusunu alıyorum, siz de alıyor musunuz?” şeklinde konuşması gerekirdi.
Bunun yanında eğer bu koku rüzgâr yolu ile Yakup’a ulaşmışsa, o kokunun
kervan Mısır’dan ayrılır ayrılmaz değil, rüzgârın hızına göre en az 24 saat sonra alması gerekirdi. Oysa ayete dikkatli bakıldığında  َولَ َّماedatıyla başladığı görülecektir. Ayetin başında gelen ت ْال ِعي ُر
َ َ َولَ َّما فcümlesi “Kervan ayrıldığında”
ِ َصل
anlamına gelmektedir. Yani koku Yakup’a rüzgâr hızıyla değil ışık hızıyla gelmiş
olmaktadır.
Hepsinden öte Yakup zaten hiçbir zaman Yusuf’un öldüğüne inanmamıştır.
İnanmadığı için üçüncü kez Mısır’a giden oğullarına “gidin Yusuf ve kardeşini
araştırın” (Yusuf 87) demiştir. Kıssayı Yusuf’u kurt yedi üzerinden anlamlandıran müfessirler kendi çıkmazlarıyla karşılaştıklarında, olayı mucize diyerek hiç
kimsenin müdahale edip soru soramayacağı bir sahaya taşımış, böylelikle kıssayı
aklen anlamanın imkanlarını yok etmişlerdir. Çünkü mucize denince artık aklın
üreteceği hiçbir sorunun geçerliliği kalmamaktadır.
Yakup bir Allah resulüdür. Daha surenin en başında Yusuf’a kendisinden
sonra gelecek resul olacağını o bildirmiştir. Bu Yüce Allah’ın emridir ve bunun
gerçekleşmeyecek olması mümkün değildir. Bunu herkesten daha iyi bilen Yakup’un Yusuf’un öldüğüne, resul olmadığına, kaybolup gittiğine inanması asla
mümkün değildir. Yusuf’un kokusu Yusuf’un varlığının habercisidir!.. Yakup’un
bu habere de ihtiyacı yoktur çünkü zaten bilmektedir. Sadece Yusuf’un ölmediğini değil Mısır’da olduğunu bile bilmektedir. Değilse “gidin Yusuf ve kardeşini
araştırın” (Yusuf 87) diyerek oğullarını üçüncü kez Mısır’a yollamasının hiçbir
anlamı kalmamaktadır. Eğer Yusuf’un ölmüş olduğuna inanmış olsaydı hiç bunu
der miydi?
Garip hem de çok anlamsız olan bir durum da  َلَ ِج ُدle ecidu kelimesinin başında gelen  لharfinin kelimeye kattığı kesinlik anlamının Yakup’a hiç yansı183
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mamış olmasıdır.  َلَ ِج ُدKelimesinin başındaki  لharfi zımnen anlama vallahi şeklinde yemin anlamı katmaktadır. Bu harfin anlama yaptığı katkıyı göz önüne
alarak َ َلَ ِج ُد ِري َح يُوسُفcümlesine anlam verdiğimizde “vallahi Yusuf’un kokusunu
alıyorum” şeklinde olmak durumundadır. Şu halde Yakup vallahi diyerek yemin
ettiği kokudan emin değildir ki etrafındakiler “eğer bana bunak demezseniz”
şeklinde bir özür beyan etmektedir. Hem resul olacak, hem Yüce Allah onun için
tüm yasalarını bir üst yasayla bozacak hem de yaşadığı mucizeden emin olmayan
bir resul edasıyla “bana bunak demezseniz” diyecek. Müfessirlerimizin Yüce
Allah’ın tertemiz kelimelerine hastalıklı zihinlerindeki manaları vererek, Yakup
gibi bir Allah resulüne uygun gördükleri karakter işte böylesine zayıf ve aciz
bir karakterdir. Kendilerinin giymeye asla razı olamayacakları acziyet ve şüphe
gömleğini tefsir ve meal adı altında Yakup’a giydirmektedirler.
Neresinden bakılırsa bakılsın asla bir tutarlılığı olmayan bu yaklaşım biçimleri
ne yazık ki hep kabul gören anlayış olmuş, sonuçta tüm meal ve tefsirler arka planında bu yaklaşım biçimleriyle oluşmuştur.
İncelediğimiz  َلَ ِج ُدleecidu kelimesine yüklenen anlam hep Yusuf’un kardeşlerine babasının gözlerinin açılması için gömleğini verdiği kurgusu üzerinden verilmiştir. Oysa daha önceki bölümde Yusuf’un herhangi bir gömlek vermediğini ortaya koymuştuk.
Yusuf 12/93

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ين
َ وه َع َل ٰى َو ْجه أَبِي َي ْأت َبص ًيرا َو ْأ ُتوني ِبأَ ْهل ُك ْم أَ ْج َمع
ُ ا ْذ َه ُبوا ِب َقميصي ٰ َه َذا َفأ ْل ُق

Şu bana olan nefretinizi terk edin, babamın veçhi üzerinde içten davranın, hakikatin bilgisi gelecektir. Ve tüm ehlinizle bana gelin.

İncelediğimiz ayette üzerinde durulması gereken başka bir husus, ilk cümlenin
ortaya çıkardığı durumdur. Ayetin başlangıç cümlesi ت ْال ِعي ُر قَا َل أَبُوهُ ْم
َ َ“ َولَ َّما فkerِ َ صل
van ayrılınca babaları dedi ki” şeklinde çevrilmiştir. Bu çeviri ortaya şöyle bir sorunun çıkmasına neden olmuştur. Bu anlama göre cümlenin ت ْال ِعي ُر
َ َ“ َولَ َّما فkerِ َصل
van ayrıldığında” kısmında geçen “kervan” kelimesinden kast edilen Yakup’un
oğullarıdır. Bir ayet önce kardeşler Yusuf’un yanında olduklarından ayrılanların
onlar olduğu çıkarımı yapılmıştır. Zaten bir önceki ayet Yusuf’un onlara “tüm ehlinizle bana gelin” demesiyle bittiğinden bu çıkarım doğru bir çıkarımdır. Yani aslında ت ْال ِعي ُر
َ َ َولَ َّما فcümlesi “Yakup’un oğulları Mısır’dan ayrıldığında” demek
ِ َصل
istemektedir. Bu cümlenin devamında gelen “ قَا َل أَبُوهُ ْمonların babası dedi ki” cümlesinden anlaşılan ise “onların Filistin’deki babaları dedi ki” şeklinde anlaşılmıştır.
Bu durumda cümlenin tamamından ت ْال ِعي ُر قَا َل أَبُوهُ ْم
َ َ“ َولَ َّما فYakup’un oğulları Mıِ َ صل
sır’dan ayrıldığında, O an Filistin’de olan babaları dedi ki” şeklinde anlaşılmıştır.
Yani Mısır’dan ayrılanların Filistin’deki184 babaları dedi ki.
Birinci kitabın başlarında Yakup ve oğullarının yaşadığı yerin Filistin değil Mescidi’l Haram bölgesi olduğunu ortaya koymuştuk.
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Elbette bu durum “kime dedi” sorusunu beraberinde getirmiştir. Bir bölüm
önce tefsirlerimizden yaptığımız alıntılarda Yakup’un “ben Yusuf’un kokusunu
alıyorum” cümlesini o an Mısır’da olan oğullarının çocukları haricinde kalan aile
efradına yani torunlarına söylediği belirtilmişti. Oysa eğer torunlarına söylemiş
olsaydı  أَبُوهُمebuhum şeklinde bir kelimeye ihtiyaç yoktu.
Mesela, 6.ayette Yakup  أَبُوkelimesini hem babası hem dedesi için kullanmıştır. Yine bakara suresinin 133.ayetinde Yakup’un oğulları, hem dedeleri (İshak),
hem dedelerinin babası (İbrahim), hem de dedelerinin kardeşi yani büyük amcaları (İsmail) için  أَبُوebu kelimesini kullanmışlardır.
Yani Yakup da kendisinden sonraki tüm nesli için  أَبُوهُمkonumundadır. İşte bu
durum ayette geçen  أَبُوهُمebuhum kelimesinin Yakup’u değil de başka birini kast
ettiğini göstermektedir. Çünkü eğer ayette konuşan Yakup olsaydı, kime konuştuğunun da belirtilmesi gerekirdi.
 ابوkelimesi aynı kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da 28 tanesi Yusuf suresinde olmak üzere bu kökten türemiş 117 kelime bulunmaktadır.  أبوEbu kelimesi, baba demektir. Bir şeyin, icat, ıslah ve zuhuruna sebep olan herkese baba
adı verilir.  اَبُو االَضْ يَافMisafirlerin babası,  اَبُو ْال َحرْ بsavaşın babası gibi. Amca ile
baba beraber ve anne ile baba beraber ( اَبَ َويْنiki baba) diye adlandırılır. Aynı şekilde dede ile baba beraber “ebeveyn” sayılır. Mesela Bakara 2/133 ayetinde
Yakup’un çocukları, İsmail onların babalarından biri olmadığı halde onu “ebu”
baba olarak nitelemişlerdir. Bu mana gözetilerek insanın öğretmenine de baba
denmiştir.185
·

 اَ ْب ًوا-  اَبَا فُ َل ٌن فُ َلنًا – اُبُ ًوا...... Baba olmak, babalık yapmak, eğitmek, yetiştirmek.

·

ُ َما لَهُ اَبٌ يَاْبُوه.................... Ona babalık yapacak kimse yok.

·

 تَاَبَّى فُ َل ٌن تَاَبِّيًا.................... Baba edinmek, babalık iddiasında bulunmak.

·

 تَاَبَّى اليَتي ُم لِنَ ْفسه اَبًا.............. Yetim kendisine bir baba edindi.

·

 اَبُون-  اَبٌ (ج) اباء............. Baba, dede, peder, papa

·

ص
ٍ  اَبُو اَ ْد َرا........................ Ahmak

·

 اَبُو البيت.......................... Ev sahibi

·

 اَبُو ال َّر ْعلة......................... Kurt

·

 اَبُو ال َكرم......................... Cömert, saygın, muhterem.186

Bu kelimenin Kur’an kullanımlarına bakıldığında ise baba anlamından daha
185

R. El İsfahani, El Müfredat EBY md.
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Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük EBV md.s.31

YUSUF - 3

151

çok iyi ya da kötü önderler, liderler anlamında kullanıldığı görülecektir. Mesela
Tebbet suresinde geçen ب
ٍ َ“ أَبِي لَهalev babası” kelimesi bilinen manadaki biyolojik
bir babalıktan değil, bir önderlikten bahsetmektedir ve anlamı cehenneme gireceklere önderlik yapacak olan anlamındaki “alev önderi” manasındadır.187
Maide 5/104

ِ الل و ِإ َلى الرس
َ
ول َقالُوا َح ْسب َنا َما َو َج ْد َنا َع َلي ِه
َ َو ِإ َذا ِق
َ ُ َّ يل َل ُه ْم َت َعا َل ْوا ِإ َل ٰى َما أ ْن َز َل
ُ َّ
ُ
ْ
ون
َ ون َش ْي ًئا َو َل َي ْه َت ُد
َ اؤ ُه ْم َل َي ْع َل ُم
َ َآب َاء َنا ۚ أَ َو َل ْو َك
ُ ان َآب

Onlara: “Allahın indirdiğine ve Elçisine gelin” denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter” derler. Ya babaları bir şeyi bilememiş ve doğru yolu bulamamışlarsa?

Yine bu ayette iki defa geçen ( آبَا َءنَاve  )آبَا ُؤهُمbaba kelimesinden kast edilenin
de bilenen anlamdaki biyolojik baba olmadığı, daha öncesinde yol belirlemiş büyükler, atalar olduğu gayet açıktır.
 أَبُوKelimesinin Kur’an kullanımları; yüz çevirmek,188 geri durmak,189 (biyolojik anlamda) baba,190 ebeveyn,191 soy, ata, önder, öncekiler, atalar192 şeklindedir.193
Bu açıklamalardan sonra ayette geçen  أَبُوهُمebuhum kelimesinin anlamının
“onların önderi” olmasında herhangi bir sakıncasının olmaması gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalardan sonra ayete öngördüğümüz mana aşağıdaki gibidir.
Yusuf 12/94

ِ و َلما َفص َل ِت ا ْل ِعير َق َال أَبوهم ِإ ِنّي َلَ ِج ُد رِ يح يوس َف ۖ َلو َل أَ ْن ُت َف ِنّ ُد
ون
ْ
َ َّ َ
ُ ُ َ
ُْ ُ
ُ

Kervan ayrıldığında önderleri, “Eğer, siz beni geçersiz hale getirmezseniz, ben
kesinlikle Yusuf’un Rih’ını (gücünü) yemin olsun elde edeceğim” dedi.

Ayette geçen  أَبُوهُمebuhum kelimesinin kast ettiği kişi Yakup değil, Yakup’un
en büyük oğludur. Onlar birkaç ayet önce hadım ederek bir köle kervanına sattıkları Yusuf’un sadece Mısır’ın değil, tüm bölgenin en değeri yüksek kişisi olduğunu öğrenmişlerdi. Bu onlar için beklemedikleri, hiçbir şekilde tahmin edemedikleri bir şeydi. Onların aniden karşılarına çıkan bu sürprizden etkilenmemiş
187

Ebu Leheb kelimesi ile ilgili çok daha detaylı bir çalışma için bkz: www.tuvavadisi.org

188

Bkz 2/34 – 15/31 – 17/89, 99 – 20/56, 116 – 25/50 – 18/77

189

Bkz. 9/8, 32 – 2/282

Bkz. 6/74 – 9/114 – 18/82 – 19/28 – 21/52 – 26/70, 86 – 28/23, 25 – 33/40 – 37/85 –
4/11 – 6/87 – 9/23, 24
190

191

18/80 – 4/11 – 7/27 – 12/6, 99, 100

Bkz. 2/133, 200 – 6/91, 148 – 7/28, 70, 71, 95, 173 – 10/78 – 56/48 – 53/23 – 45/25 –
36/6 – 37/17, 69, 126 – 27/68 – 21/44, 53, 54 – 26/26, 74, 76 – 43/22, 23, 24, 29
192

193
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olmaları mümkün değildir. Yusuf’u son gördüklerinde, Yusuf’un onlar nazarındaki değeri şöyleydi:
Yusuf 12/20

ٍ
ٍ اهم مع ُد
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َّ ودة َو َكانُوا فيه م َن
َ ْ َ َ َو َش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َب ْخس َد َر
َ الزاهد

Onun eşsiz değerini kötüleyerek, sayılabilir dirhemlere sattılar. Zaten daha
önce de onlar, onu bile bile küçümseyenlerden olmuşlardı.

Onlar Yusuf’u hadım edip köle olarak satmadan önce de küçümsemiş, hiçbir
şekilde ona değer vermemişlerdi. İşte değer vermeyip küçümsedikleri o Yusuf,
hiç beklemedikleri zamanda, çok değerli bir konumda ve göz kamaştırıcı imkanların içinde karşılarına çıkmış, tahıl almak için önünde el pençe divan durdukları
kişinin o değer vermedikleri Yusuf olduğunu öğrenmişlerdi. Bu durumun onları etkilememiş olması asla mümkün değildir. Nitekim etkilenmiş ve “Allah bize
rağmen seni tercih etmiş” (Yusuf 91) diyerek etkilendiklerini ifade etmişlerdir.
Onlar Yusuf’un içinde bulunduğu konumun sorgulamasını dahi yapmamış, bunun kaynağının Yüce Allah olduğunu söylemişlerdir. Yani Yusuf’u Mısır’ın ve
bölgenin en değerli kişisi haline getirenin, global bir kıtlığı yöneten kişi olarak
görevlendirenin Yüce Allah olduğunu söylemişlerdir. İşte zaten onların öteden
beri elde etmek istedikleri şey tam da Yusuf’un geldiği bu konumdu. Bu konumu elde etmek içim onu hadım etmiş, küçük kardeşlerine hırsız damgası vurmuş,
babalarına durmadan yalan söylemişlerdir. Onlar planlarında tam başarıya ulaştıklarına inandıkları bir anda, aslında tüm çabalarının, tuzaklarının, yalanlarının
boşuna yapılmış çabalar olduğunu anlamışlardı...
Anlamasına anlamışlardır ama acaba içlerindeki Resullüğü elde etme arzusundan vazgeçmişler midir?
Yıllarca yalan söylemiş, tuzak kurmuş, münafıklığı özümsemiş olmalarına
rağmen kendilerini en doğruyu yapanlar olarak gören ve hatta resul olan babalarına “babamız kesinlikle açık bir sapıklık içinde” (Yusuf 8) demeyi bile göze
alan bu kardeşlerin, birdenbire her şeyden vazgeçip düzgün birer insan olmaları
mümkün değildir. Bunu çok arzulasalar bile içlerindeki kirleri temizlemeleri kesinlikle zaman alacaktır. Hele her şeyi planlayan, şeytanın vahyine göre hareket
eden büyük kardeşin anında tüm yaptıklarından vazgeçmesi, tüm hainliğinin kalbindeki etkilerini kolayca temizlemesi mümkün değildir.
Nitekim öyle de olmuş daha Yusuf’un yanından çıkar çıkmaz, gözlerini büyüleyen Yusuf’un rıh’ını ele geçirme planları yapmaya başlamış ve bunun için yine
kardeşlerin desteğini istemiştir.
Yusuf 12/94

ِ و َلما َفص َل ِت ا ْل ِعير َق َال أَبوهم ِإ ِنّي َلَ ِج ُد رِ يح يوس َف ۖ َلو َل أَ ْن تُ َف ِنّ ُد
ون
ْ
َ َّ َ
ُ ُ َ
ُْ ُ
ُ
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Kervan ayrıldığında önderleri, “Eğer, siz beni geçersiz hale getirmezseniz, ben
kesinlikle Yusuf’un Rih’ını (gücünü) yemin olsun elde edeceğim” dedi.

Ayette geçen َ“ ِري َح يُوسُفYusuf’un Rıh’ı” ifadesinde geçen  ِري َحkelimesi üzerinde birkaç bölüm önce durmuş Kur’an kullanımlarının; getirip götürmek,194 rahmet,195 güzel rızık,196 Cebrail,197 ruh,198 vahiy,199 rüzgâr,200 koku,201 güç,202 Allah’ın
lütfu203 şeklinde204 olduğunu belirtmiştik.
Ayette geçen َ ِري َح يُوسُفrîha yûsufa ifadesinin anlamının “Yusuf’un gücü” olması daha isabetlidir. Büyük kardeş büyülenip gözlerini kamaştıran Yusuf’un gücünü elde etmeyi kardeşlerine teklif etmiştir. “Eğer siz beni geçersiz kılmazsanız,
yemin olsun ki ben Yusuf’un gücünü elde edeceğim”
Bu ayet en azından büyük kardeşin eski planlarından vazgeçmediğini, hainlik
ve münafıklığa devam edeceğini bildirmektedir. Çünkü diğer kardeşler onun bu
teklifini kabul etmeyeceklerdir.
Yusuf 12/95

ِ َّ َقالُوا َت
ِ الل إ َِّن َك َل ِفي َض َل ِل َك ا ْل َق ِد
يم

“Allah’a yemin olsun ki sen hala o eski sapıklığını devam ettirmektesin” dediler.

194

Bkz. 16/6 – 34/12

195

Bkz. 12/87

196

Bkz. 56/89

197

Bkz. 2/87, 253 – 5/110 – 16/102 – 19/17 – 26/193

198

Bkz. 17/85 – 4/171 – 15/29 – 21/91 – 38/72

199

Bkz. 42/52 – 16/2 – 40/15

200

Bkz. 3/117 – 14/8 – 69/6 – 54/19 – 41/6 – 38/36 – 33/9

201

Bkz. 55/12 – 56/89

202

Bkz. 8/46

203

Bkz. 58/22

204
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MÜJDECİ
Yusuf 12/96

َف َل َّما أَ ْن َج َاء ا ْلب ِشير أَ ْل َق ُاه َع َلى َو ْجهِ ِه َف ْار َت َّد َب ِصيرا ۖ َق َال أَ َلم أَ ُق ْل َل ُكم ِإ ِنّي أَ ْع َلم
ْ
ْ
ُ
ً
ُ َ
ٰ
ِ َّ ِمن
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ

Müjdeci gelip gömleği Yakub’un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakub,
“Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?”
dedi. (DİB meali)

ْ  َوا ْبيَضfeb’yeddet aynehu ifadeDaha önce işlediğimiz 84. ayette geçen َُّت َع ْينَاه
sine “gözlerine ak düştü” anlamı verilip bunun Yakup’un gözlerinin kör olduğu şeklinde açıklanması, ondan sonraki ayetlerde geçen kelimelerin hep o olaya
dönük olarak anlamlandırılmasına neden olmuş ve hatta istenilen manayı elde
etmek için ayetin Arapça metninde olmayan kelimeler sanki varmış gibi eklenerek anlamlar verilmiştir. Çünkü amaç Yüce Allah’ın ayetlerinden, rivayetlere uygun manalar çıkarmaktır. Mesela, ayetin Arapça metninde gömlek kelimesi olmamasına rağmen, yukarıdaki meal ve çalışmayı yaparken başvurduğumuz
birçok meal, ayetin metnine gömlek kelimesini eklemişlerdir. İşin daha da vahim
boyutu ayetin içerisinde gömleğe gönderebileceğimiz herhangi bir zamir de bulunmamaktadır.
Bunun yanında ayette “müjdeci” olarak geçen  ْالبَ ِشي ُرelbeşiru kelimesi  الtakısı aldığından dolayı anlamının “bilinen o müjdeci” şeklinde olması zorunludur.
Yani ya bu müjdecinin bahsinin daha önce geçmiş olması ya da müjdeci kelimesinden kimin kast edildiğinin biliniyor olması gerekmektedir. Oysa aynı mealler
gömleğin Yusuf tarafından kardeşlere verildiğini söyledikleri ayeti “Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın.” (Yusuf 93-DİB meali)
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şeklinde çevirmişlerdi. 93. ayete verilen bu mealden gömleğin kardeşler içinden
birine verildiği değil hepsine verildiği çıkmaktadır. Fakat 96. ayete baktığımızda gömleği getiren kardeşler değil “o müjdeci” olduğu görülecektir. Bu durumda
gömleği getiren o müjdeciyi kim müjdeci yapmıştır ve neden kardeşlerle beraber
değil de tek başına gelmiştir sorusu gündeme gelmektedir. Elbette ki müfessirlerimiz bu soruyu da yanıtsız bırakmamıştır!..
Yusuf’un gömleğini götüren kişi Yehuda idi. Yusuf’a: Üzerinde yalancıktan kan
bulunan gömleğini babana götüren ben idim. Şimdi de onu sevindirmek ve tekrar görsün diye bu gömleğini de ona ben götüreyim, diyerek gömleği alıp gitti.
Bunu da es-Süddi nakletmektedir.205

Ne tuhaftır ki es-Suddi bu rivayeti bulup çıkarmamış olsa ve Kurtubi de bunu
kitabına alıp yazmasa, biz ayette geçen “o müjdeci” kelimesinin en büyük ve en
merhametli kardeş olan “Yehuda” olduğunu Yüce Allah’ın kitabından anlayamayacağız.(!) Böylelikle Yüce Allah’ın kitabındaki “müjdeci” kelimesinin neden ال
takısı alarak ( ْالبَ ِشي ُرEl Beşir) şeklinde geldiği de anlaşılmış oldu. Müfessirlerimiz
Allah’ın anlatmadığını bulmuş, kıssaya eklemiş ve böylelikle kıssayı tamamlamışlardır.
Yusuf 12/3

آن َوإ ِْن ُك ْن َت ِم ْن
َ َن ْح ُن َن ُق ُّص َع َل ْي َك أَ ْح َس َن ا ْل َق َص ِص ب َِما أَ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْي َك ٰ َه َذا ا ْل ُق ْر
ِِ
ِ ِِ
ين
َ َق ْبله َلم َن ا ْل َغافل

Şimdi sana vahyettiğimiz bu Kur’an’la biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa bundan önce sen elbette (kıssanın bu şekilde oluşundan) habersiz
olanlardandın (Gafillerdendin).206

Anlaşılan o ki Yüce Allah’ın “kıssaların en güzelini biz sana anlatıyoruz”
buyruğu müfessirlerimizi tatmin etmemiş, bulabildikleri tüm malzeme ile (haşa)
Yüce Allah’ın eksik bıraktığı kıssayı tamamlamışlardır.(!) Birkaç ayet önce Yüce
Allah Yusuf ve kardeşlerinin karşılaşmasını en güzel şekliyle anlatmıştır. O anlatımda ne Yehuda vardır ne de arkadan yırtılan gömlek. En güzel olan Yüce Allah’ın, en güzel şekilde anlattıklarını yetersiz bulup ekleme yapmak, en güzel
olan kıssayı çirkinleştirmekten başka bir şeye yaramayacaktır nitekim yaramamıştır. Ne yazık ki, bugün bilinen ve kabul edilen Yusuf kıssası işte bu şekildeki
eklemelerle anlatılmış Yusuf kıssasıdır.
Oysa Yakup bir Allah resulüdür. Tüm resullerde olduğu gibi O’nun için de
belli ve bilinen tek müjdeci vardır. Cebrail!..
Ve yine tüm resullerde olduğu gibi onun için de belli ve bilinen tek müjde var205

Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.391

Gafil kelimesi bir şeyden tamamen habersiz olmayı değil, göz önünde olduğu halde içeriğinden ya da içyüzünden yani gerçek durumundan habersiz olmayı bildirir.
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YUSUF - 3

157

dır. Vahiy!..
“O müjdeci”nin Cebrail ve getirdiği müjdenin ne olduğunu anlamak için biraz
geriye gitmek gerekmektedir. Yusuf son gelişlerinde kardeşlerine kim olduğunu
söyledikten sonra “tüm ehlinizle bana gelin” (Yusuf 93) demişti. Kıssanın ilerleyen bölümlerine baktığımızda Yakup’un tüm çocuklarıyla beraber yaşadığı yeri
kalıcı olarak terk edip Yusuf’un yanına gittiği de anlaşılmaktadır.
Yusuf 12/99

ِ ِ َّ َف َلما د َخ ُلوا ع َلى يوس َف آوى ِإ َلي ِه أَبوي ِه و َق َال اد ُخ ُلوا ِمصر إ ِْن َشاء
ين
ْ
َ َّ
َ اللُ آمن
َ
َ ََْ ْ ٰ َ
ُ ُ ٰ َ
َ ْ

(Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına
bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi. (DİB meali)

Bu durumda ortaya şöyle bir soru çıkmaktadır. Bir Allah resulü Allah izin vermeden görev yerini terk edip hicret edebilir mi?
Bir Allah resulü olan Yakup’un hayatta iken oğlu Yusuf’un da Allah resulü olması Yakup’un Resullüğünün geçersiz olduğu anlamına asla gelmez. Resullerin
görevleri onlar Allah’ın vahyine ihanet etmedikçe ancak öldüklerinde son bulur.
Onlar ölene kadar Yüce Allah’ın vahiylerini alırlar ve her hareketlerini de vahyin
direktifleri doğrultusunda yaparlar. Hele hicret gibi çok önemli bir şeyi Allah’ın
izni olmadan asla yapmazlar, yapamazlar. Bu yüzden Allah resulü Muhammed
(sa) öldürülme tehlikesinin iyice ortaya çıkmış olmasına rağmen Mekke’yi terk
etmedi, edemedi. Çünkü bunun için Yüce Allah’ın izin vermesi gerekmektedir.
Kur’an’da Yüce Allah’ın izni olmadan görev yerini terk eden Yunus’un şiddetle cezalandırıldığı anlatılmakta207 ve ilk inen surelerden olan Kalem suresinde Allah resulü Muhammed (s.a)’e “Yunus gibi olma”208 emri verilmektedir. Bu
yüzden hiçbir Allah resulünün Yüce Allah kendisine izin vermeden görev yerini
terk etmesi mümkün değildir.
Yusuf “tüm ehlinizle bana gelin” derken babasını değil, kardeşlerini kast etmiştir. Çünkü bir Allah resulü olarak o da bilmektedir ki Yüce Allah izin vermeden babasının görev yerini terk etmesi mümkün değildir.
İşte ele aldığımız ayet bundan bahsetmektedir. Gelen müjdeci Cebrail’den
başkası değildir. Ayetin baş kısmının mealinin şu şekilde olması daha isabetli
olacaktır. “O müjdeci gelince onu (Yakup’u) onun (Yusuf’un) vechine yönlendirdi.”
Ayetin tamamına mana vermeden önce ayetin sonunda gelen ve tüm mealler
tarafından “gözleri” şeklinde çevrilen kelimenin üzerinde biraz durmak istiyoruz.
207

Bkz. Saffat 37/139 -148

208

Bkz. Kalem 68/48-50
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صيرًا
ِ َ بBasîren kelimesi ( ب ص رb+s+r) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 148 kelime bulunmaktadır. Kelimenin Kur’an kullanımları;
fark etmek, gerçeği görmek/anlamak,209 gözetlemek,210 göstermek,211 ibret almak,212 gören,213 basiret,214 hakikat bilgisi,215 görünen216 şeklindedir.217
Kelime ayette geçtiği şekliyle 15 صيرًا
ِ َ بdefa, aynı kelime başında  الtakısıyla
ْ
ير
ص
ب
ال
elbasîr
şeklinde
ise
35
defa
gelmektedir.
Kelime incelediğimiz ayette geç۪
َ
ِ
tiği صيرًا
ِ َ بbasîren şekliyle 11 defa Yüce Allah’ın bir sıfatı olarak gelmektedir 218
۟
ve bu yerlerde genellikle ًصيرا
۪ َ“ َس ۪ميعا ً بDuyandır, görendir” veya “haberdardır, görendir” şeklinde gelmektedir.
Takdir edilmelidir ki bu kelimenin Yüce Allah’a “görendir” şeklinde sıfat olarak gelmesi Yüce Allah’ın bu görmeyi tıpkı yarattıklarında olduğu gibi göz organıyla olmamaktadır. Yüce Allah yarattıklarına benzemekten münezzehtir. Yüce
Allah’ın görmek, bir şeyin içyüzünü anlamak için organlara ihtiyacı yoktur.
Yine bu kelime insanlar için kullanıldığında da bilinen anlamıyla gözle görmekten değil, bir şeyin içyüzünü anlamaktan bahsetmektedir.
İnsan 76/2

ِ
ِ ِ ٍ ان ِمن نُ ْط َف ٍة أَم َش
ِ ْ إ َِّنا َخ َل ْق َنا
يعا َب ِصيرا
ْ َ ال ْن َس
ْ
ً اج َن ْب َتليه َف َج َع ْل َن ُاه َسم
ً

Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık, onu imtihan edeceğiz, onu dinleyen ve
gören yaptık.

İnsanın “basir” yani gören olması salt manada bir şeyi görmek değil,
gördüğünün içyüzünü anlamak demektir. Eğer burada kast edilen sadece görmek
olsaydı, hayvanların da gözleri olduğu ve gördükleri için onlarında “basir” olması
gerekirdi. Yukarıdaki ayette Yüce Allah insanı yarattığını ve imtihan edeceğini
bildirmektedir. İmtihan edilmek ve bu imtihandan başarıyla çıkmak ancak yanlış
seçeneklerin neden yanlış olduklarını bilmek, doğru seçeneklerin neden doğru
olduğunu bilmekle mümkün olabilmektedir. Sırf imtihan sorularını görmek fakat
209
Bkz. 20/96 – 32/12 – 7/179, 195, 198, 201 – 43/51 – 35/19 – 6/104 – 19/42 – 36/66 –
68/5 – 21/3 – 27/54 – 28/72
210

Bkz. 28/11 – 37/175, 179

211

Bkz. 70/11

212

Bkz. 32/27 – 28/72 – 51/20, 21

213

Bkz. 2/96, 110, 233, 237, 265 – 3/15, 20, 156, 163 – 5/71 – 6/50 – 8/39 – 11/24

214

Bkz. 12/108 – 75/14

215

Bkz. 6/104 – 7/203 – 17/102 – 28/43 – 45/20

216

Bkz. 10/67 – 27/13 – 40/61 – 17/12, 59

217
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218

Bkz. 84/15 – 48/24 – 35/45 – 33/9 – 25/20 – 20/35 – 17/17, 30, 96 – 4/58, 134
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onların neden bahsettiklerini bilmemek asla başarılı bir imtihan olmayacaktır.
İmtihan edilmek demek en başta görünen dünyanın arka planında bir imtihanın
olduğunun farkına varmayı gerekli kılmaktadır. Yeryüzünde baktığımız,
gördüğümüz hatta ne olduklarını bile anladığımız şeylerin gerçeğinin sadece
imtihan için yaratılmış şeyler olduğunu anlamadığımızda ne imtihanın farkına
varır ne de imtihanı başarıyla geçebiliriz. İşte bu yüzden “basir” kelimesi salt
anlamda görmek değil, gördüğünün gerçeğini, var olma nedenlerini anlayabilmek
demektir. Yoksa batılı bilim adamları son derece gelişmiş teleskoplarıyla
uzayı gözlemlemekte, cisimleri en küçük zerrelerine varana kadar görerek
keşfetmektedirler. Ama gördüklerinin arka planındaki Yüce Allah’ı görememekte
varlığın kör bir tesadüf sonucu oluştuğunu söylemekteler. İşte bu onların “basir”
olmadıkları anlamına gelmektedir. Çünkü her varlığın varlık sahnesine gelmesi
ve hatta varlığını devam ettirmesi kör bir tesadüf sonucu değil Yüce Allah’ın
yoktan var etmesinin bir sonucudur.
İncelediğimiz ayetteki صيرًا
ِ َ بbasîren kelimesi de basit anlamda gözlerin görmesinden değil, bir şeyin gerçeğini anlamaktan bahsetmektedir. Yakup’a atfen
gelen صيرًا
ِ َ فَارْ تَ َّد بfertedde basîren ifadesi bu haliyle çevrilecek olsa ifade “bir görene geri döndü” şeklinde çevrilmeliydi. İfade de geçen  فَارْ تَ ّدfertedde kelimesi
( ر د دr+d+d) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kelimeden türemiş 59
kelime bulunmaktadır. Kelimenin Kur’an kullanımları; geri çevirmek, geri dönmek,219 döndürülmek,220 irtidat etmek,221 çarçabuk,222 geri getirmek,223 döndüren,224
döndürülmek,225 havale edilmek,226 dönülecek yer,227 tekrar etmek,228 lafı ağza tıkamak,229 iletmek,230 bocalamak,231 götürülmek232 şeklindedir.233
Bu açıklamalardan sonra ayete aşağıdaki mealin verilmesi daha isabetli ola219

Bkz. 33/25 – 28/13 – 95/5 – 18/64 – 3/100 – 14/43 – 2/109 – 4/47 – 5/21

220

Bkz. 18/36

221

Bkz. 5/54 – 47/25

222

Bkz. 27/40

223

Bkz. 38/33

224

Bkz. 28/85

225

Bkz. 18/87 – 9/94

226

Bkz. 41/47

227

Bkz. 40/43 – 19/76

228

Bkz. 17/6

229

Bkz. 14/9

230

Bkz. 4/59, 83

231

Bkz. 9/45

232

Bkz. 4/91

233
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caktır.
Yusuf 12/96

َف َل َّما أَ ْن َج َاء ا ْلب ِشير أَ ْل َق ُاه َع َلى َو ْجهِ ِه َف ْار َت َّد َب ِصيرا ۖ َق َال أَ َلم أَ ُق ْل َل ُكم ِإ ِنّي أَ ْع َلم
ْ
ْ
ُ
ً
ُ َ
ٰ
ِ َّ ِمن
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ

O müjdeci (Cebrail) gelip de Onu (Yakup’u) onun (Yusuf’un) şeref ve itibarı (Resullüğü) üzerine yönlendirdiğinde hakikati gören biri olarak tekrarladı.
“Ben size sizin asla öğrenemeyeceğiniz şeyi Allah’tan öğrenirim demedim mi”
dedi.

Yakup’un oğulları tahılı bahane ederek en küçük kardeşlerini babasından koparıp Mısır’a götürmüşlerdi. Ama onu koruma sözü vermelerine rağmen onu korumamış, herkesten önce ona hırsız damgasını kendileri vurmuştu. Babalarına
döndüklerinde ise masum pozlarına bürünerek “oğlun hırsızlık yaptı, biz sadece
bildiğimize şahitlik yaparız” (Yusuf 81-82) demişlerdi. Yakup onların dediğine
inanmamış ama yeni kaybolan oğlundan çok 25 yıl önce kendisine öldüğü söylenen Yusuf’a ağlamıştı (Yusuf 83). Oğulları ise ona Yusuf’u anmaya devam ederse (Yusuf 84) hasta olacağını ya da öleceğini söyleyerek bir şekilde bunca yıldır
Yusuf’u anmaktan vazgeçmemesini ayıplamışlardı (Yusuf 85). O ise “ “Ben (sizden kaynaklanan) tasamı ve (sizden kaynaklan) hüznümü sadece Allah’a şikâyet
edeceğim ve ben sizin asla öğrenemeyeceğiniz şeyi Allah’tan öğrenirim” (Yusuf
86) demişti. Ardından onlara Mısır’a dönmelerini ve Yusuf ve kardeşini araştırmalarını söylemişti (Yusuf 87). Biz de onun Yusuf’un Mısır’da olduğunu nereden biliyor diye sormuş ve bu bilginin kendisine vahiy yoluyla bildirildiğini
söylemiştik. İşte orada Yakup “ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah’tan öğrenirim” demişti.
Sonunda üçüncü defa Mısır’a giden kardeşler babalarının dediklerini kulak
ardı etmiş ne Yusuf’u ne de kardeşini sormamış, Yusuf’un karşısında sadaka dilenmişlerdi. Fakat Yusuf onlara kim olduğunu açıkladığında durumun tam da babalarının dediği gibi çıktığını yani Yusuf ve kardeşinin Mısır’da olduğunu anlamışlardı.
Şimdi bu ayette aynı şeyi tekrarlamakta, Yusuf’un Mısır’da olduğunu Yüce
Allah’tan öğrendiğini söylemektedir. Zaten ayetin sonu “ben size, sizin öğrenemeyeceğiniz şeyleri Allah’tan öğrenirim dememiş miydim” şeklinde bitmektedir.
Bu onun hakikat bilgisine sahip biri olarak daha önce söylediklerinin bir tekrarı
olmaktadır.
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BAĞIŞLANMA DİLE!..
Yusuf 12/97-98

ِ
ِِ
ين
َ وب َنا إ َِّنا ُك َّنا َخاطئ
َ َُقالُوا َيا أَ َبا َنا ْاس َت ْغف ْر َل َنا ُذن

(97) Oğulları, “Ey babamız! Allah’tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz
gerçekten suçlu idik” dediler.

ور الر ِحيم
قال سوف أَستغ ِفر لكم ربِي ۖ إِنه هو الغف
ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ ّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ

(98) Yakub, “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi. (DİB meali)

Bu ayetlerde oğulların gösterdiği tavırlara bakıldığında tüm yaptıklarından
pişman oldukları, hatalarından vaz geçip tamamen düzeldikleri anlamı çıkarılabilir. Fakat durum hiç de öyle değildir. Bir kere onlar geçmişte yaptıklarından,
işledikleri günahlardan dolayı kendilerini ََاطئِين
ِ “ إِنَّا ُكنَّا خşüphesiz ki biz hatalılar
olmuşuz” şeklinde ifade etmişlerdir. Oysa onlar hata değil münafıklık yapmışlardır. İkinci olarak onların bizzat kendileri rablerine yönelerek af dilemeleri gerekirken, arkasından bir zamanlar “bizim babamız kesinlikle açık bir sapıklık içinde” dedikleri babalarına “bizim için istiğfar et” demektedirler. Oysa Yüce Allah
münafıklarla ilgili hükmünü kesin olarak belirlemiştir.
Tevbe 9/80

ۚ اللُ َل ُهم
استغ ِفر لهم أَو ل تستغ ِفر لهم إِن تستغ ِفر لهم سب ِعين مرة فلن يغ ِفر
ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِالل ورس
ِ
َ
ين
َّ ول ِه ۗ َو
َ اللُ َل َي ْهدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق
ُ َ َ َّ ٰ َذل َك ِبأ َّن ُه ْم َك َف ُروا ب

Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmiş kez
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bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve
Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, fasık topluluğu doğru yola
iletmez.

Kur’an’da Yüce Allah’ın münafıklar hakkında buyurdukları sadece Muhammed (s.a)’e koyduğu bir kural değil tüm resuller için geçerli bir kuraldır. Zaten
Yakup sizin için istiğfarda bulunacağım demiştir ama Kur’an’ın hiçbir yerinde
Yakup’un oğulları için Yüce Allah’tan bağışlanma talep ettiğine dair herhangi bir
ayet yoktur. Çünkü nifak kolayca kalpten çıkacak bir şey değildir. Nihayetinde
bu oğullarla başlayan münafıklık soylarına sirayet etmiş ve bir daha da hepsi olmasa bile büyük çoğunluğu nifakdan dönmemiş dönememiştir. Dönmek bir yana
ilk atalarının nifakını din haline getirmişler, bunu da Yüce Allah’ın hak dinine
batıl elbisesini bile bile giydirerek yapmışlardır.
Bakara 2/42

ِ و َل َت ْلبِسوا ا ْلح َّق بِا ْلب
ون
َ اط ِل َو َت ْك ُت ُموا ا ْل َح َّق َوأَ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم
َ
َ
ُ
َ

(Çok iyi bildiğiniz) O hakka, (çok iyi bildiğiniz) o batılın elbisesini giydirmeyin
ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Yakup bu oğulları için hemen rabbine yönelip bağışlanma talebinde bulunmamış “ َسوْ فَ أَ ْستَ ْغفِ ُر لَ ُك ْم َربِّيileride sizin için rabbimden bağışlanma dileyeceğim”
diyerek ihtiyatlı konuşmuştur. Hemen yapamazdı çünkü nifaklarından kurtulmuş
olup olmadığından emin olması gerekmektedir. Sonuçta bu oğullar 25 seneden
fazla bir zaman onu aldatmış, ona karşı münafıklık yapmışlardır. Yakup eğer
onların kesin olarak nifaklarından temizlendiğine inanmış olsaydı, onlar, ondan
istemeden rabbine yönelir ve onlar için bağışlanma dilenirdi. Oysa onlar ikinci
oğlu ile ilgili yalan söylediklerinde onlardan umudunu kesmişti. Şimdi bu umudun ona geri gelmesi elbette zaman alacaktır. İşte bu yüzden onlara karşı ihtiyatlı
konuşmaktadır.
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ALLAH DİLEDİĞİ İÇİN MISIR’A GİRİN!..
Yusuf 12/99

ِ ِ َّ َف َلما د َخ ُلوا ع َلى يوس َف آوى ِإ َلي ِه أَبوي ِه و َق َال اد ُخ ُلوا ِمصر إ ِْن َشاء
ين
ْ
َ َّ
َ اللُ آمن
َ
َ ََْ ْ ٰ َ
ُ ُ ٰ َ
َ ْ

(Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına
bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi. (DİB meali)

Ayette geçen  أَبَ َو ْي ِهebeveyhi “anne-baba” kelimesinden, Yusuf’un annesinin
de sağ olduğu anlaşılmaktadır. Başından beri müfessirlerin Yusuf kıssasını İsrailiyatı önceleyerek anladıklarını belirttik ve zaman zaman onlardan yaptığımız
alıntılarla bunu göstermeye çalıştık. Kıssanın sonlarına geldiğimiz bu ayetle ilgili İsrailiyat’ın müfessirlerimiz nezdinde nasıl bir yerinin olduğunu bir kez daha
göstermek istiyoruz. Yukarıdaki ayette geçen  أَبَ َو ْي ِهebeveyhi kelimesi, aksini bildirir bir durum olmadığı müddetçe anne-baba olarak anlaşılmak zorundadır. Fakat
İsrailiyat devreye girince bakın nasıl bir durum ortaya çıkmaktadır.
Bil ki rivayet edildiğine göre Yusuf beraberindekilerle birlikte hazırlanıp kendisine gelebilmesi için, babasına ihtiyaç duyulacak her türlü şey ile ikiyüz binit
yollamıştır. Yusuf ve kral, Yakup’u karşılamak üzere, dörtbin asker ile önde gelen devlet adamları ve bütün Mısır halkı ile birlikte yola çıkmışlardı. Yakup, Yahuda’ya dayanarak yürüyordu. Böylece atlar üzerindeki insanları ve kalabalığı
görüp: “Ey Yahuda, bu Mısır Firavunu mu?” dedi. Yahuda: “Hayır, bu senin
oğlun Yusuf (ve onun adamları)” diye cevap verdi. Bunun üzerine Yusuf hemen
ileri çıkıp selam vermek istedi. Fakat selam vermeye fırsat bulamadan Yakup:
es-Selamu Aleyke” dedi. Rivayet edildiğine göre, Yakup ve oğulları, kadın-erkek
yetmişiki kişi olarak Mısır’a girdiler. Musa ile beraber oradan çıktıklarında ise,
çocuklar ve ihtiyarlar hariç savaşacak durumda olanlarının sayısı altıyüzbin
beşyüz yetmiş küsûr kişi idiler.234
234
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Böylesine ince detayları anlatan rivayetlere hayret etmemek elde değil. Atlıların sayısından Yakup’un Yahuda’ya yaslanarak yürümesine kadar pek çok ince
detaylardan haber veren bu rivayet Yüce Allah’ın, Kur’an’da anlatmadığı bu detayları acaba nereden elde etmiştir?
Oğullarının karıları dışında Yakup’un soyundan gelen ve onunla birlikte Mısır’a gidenler toplam altmış altı kişiydi. Bunların hepsi Yakup’tan olmuştu. Yusuf’un Mısır’da doğan iki oğluyla birlikte Mısır’a göçen Yakup ailesi toplam
yetmiş kişiydi.235

İki kişi eksikle rivayetin belirttiği yetmiş iki kişi sayısının kaynağının Tevrat
olduğu bellidir. Musa zamanında Mısır’dan çıkışta verilen sayı da yine Tevrat’tan
alınmıştır.
İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak
Ramses›ten Sukkot›a doğru yola çıktılar. 236

Bunlar aslı değiştirmeyen önemsiz alıntılar olarak görülebilir. Fakat Müfessirimiz ayeti tefsir etmeye devam ettikçe bilgilerin nasıl değiştiği, çok açık bilgilerin nasıl ihtilafa dönüştüğü görülecektir.
Cenab-ı Allah’ın ayette geçen “ آ َو ٰى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِهO, babasını ve annesini kucakladı”
ifadesi ile ilgili iki bahis vardır.
Birinci Bahis: “Ebeveyhi” (babası ve annesi) ifadesinden ne murad edildiği hususunda iki görüş vardır;
1.

Bundan murad, onun öz babası ve öz annesidir. Buna göre annesinin o
zaman kadar yaşamış olduğu söylenildiği gibi; annesinin daha önce ölmüş olduğu, fakat Cenab-ı Hakk’ın, Yusuf’un rüyasını gerçekleştirmek
üzere, ona (saygı) secdesinde bulunsun diye, onu diriltip kabrinden çıkarmış olduğu da söylenmiştir.

2.

Bundan maksat Yusuf’un babası ile teyzesidir. Çünkü annesi kardeşi
Bünyamin’i doğurduktan sonra, henüz nifas halinde iken ölmüştü. Bünyamin kelimesinin, İbranice, “acıların oğlu” manasına geldiği söylenmiştir. İşte annesi öldüğü zaman babası Yusuf’un teyzesi ile evlenmişti. Bundan dolayı Allah Teala, ebeveyninden biri olarak ifade etmiştir.
Çünkü çocuğu yetiştirip terbiye eden kimseye annenin yerini tuttuğu
için “anne” denilir yahut da amcaya “baba” denildiği gibi, teyzeye de
anne denilir. 237

Böylelikle Yüce Allah’ın apaçık gönderdiği kelimeler karışık hale gelmiş,
 أَبَ َو ْي ِهebeveyhi kelimesinden kast edilenlerin, babası ve teyzesi mi, yoksa öldükten
sonra diriltilip mezarından çıkarılan annesi ile babası mı veya henüz ölmemiş annesi ile babası mı olduğu hususunda seçim yapmak kişinin tercihine bırakılmıştır.
235

Eski Ahit, Yaratılış 46/26-27

236

Eski Ahit, Yaratılış 12/37

237
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Peki müfessirimiz veya müfessirimizin rivayetlerini aktardığı kişiler Kur’an’ın
hiç isim vermeden anlattığı ve kıssada olmayan annesinin ölümünü ve en küçük
oğlana yakıştırdığı Bünyamin ismini nereden almışlardır?
Sonra Beytel’den göçtüler. Efrat’a varmadan Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti. O sancı çekerken, ebesi, “Korkma!” dedi, “Bir oğlun
daha oluyor.” Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Ben-Oni koydu. Babası ise çocuğa Benyamin adını verdi.
Rahel öldü ve Efrat –Beytlehem– yolunda gömüldü. Yakup Rahel’in mezarına
bir taş dikti. Bu mezar taşı bugüne kadar kaldı.

Kur’an’da geçen ve anlamının anne-baba olduğunda asla şüphe olmayan أَبَ َو ْي ِه
ebeveyhi kelimesini Tevrat’tan alınan bilgiye adapte etmek için Yusuf’un annesini öldürüp mezardan çıkarmayı bile göze alan bu rivayetler ne yazık ki Kur’an’ın
açıklaması bağlamında rivayet veya İsrailiyat yoluyla tefsir kaynaklarına girmiş,
müfessirler ise bunlar üzerinden Kur’an kelimelerine mana vermiş ve açıklamalarını da onlar üzerinden yapmışlardır. Bunlar üzerinden şekillenen Yusuf kıssası zihinlerde yer etmiştir. Bunun hilafına bir şey söylemek imkânsız hale gelmiştir. Hiçbir eleştiriye gerek duymayan bu rivayetleri kendi haline bırakıp ayetleri
anlama çabasına devam edelim. Her durumda tek sığınak sadece Yüce Allah’tır.
Yusuf 12/99

ِ ِ َّ َف َلما د َخ ُلوا ع َلى يوس َف آوى ِإ َلي ِه أَبوي ِه و َق َال اد ُخ ُلوا ِمصر إ ِْن َشاء
ين
ْ
َ َّ
َ اللُ آمن
َ
َ ََْ ْ ٰ َ
ُ ُ ٰ َ
َ ْ

(Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına
bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi. (DİB meali)

Ayete verilen bu meale dikkatle bakıldığında cümlenin “(Mısır’a gidip) Yusuf’un huzuruna girdiklerinde” şeklinde başladığını ve “Mısır’a girin” şeklinde
devam ettiği görülecektir. Bu durumda Yusuf zaten Mısır’a gelmiş ve huzuruna
çıkmış olan ailesine “Mısır’a girin” demiş gibi anlamsız bir durum ortaya
çıkmaktadır. Bunun yanında ayetin sonunda gelen  آ ِمنِينeminîn (eminler) kelimesine verilen “güven içinde” kelimenin kast ettiği anlamı tam ifade etmediği gibi
cem’i (çoğul) ve isim olan kelimeyi fiile çevirmektedir. Aynı zamanda ayette geçen ve günlük yaşamımızda en çok kullandığımız kelimelerden biri olan إِ ْن َشا َء
َّ (in şea Allah) kelimesinde geçen  َشا َءşae fiilinin mazi olan “diledi” anlamının
ُللا
“dileğiyle” şeklinde isim olarak çevrilmesi ayete verilen manaların üzerinde yeteri kadar şüphe uyandırmaya yetmektedir. Bu durumlar bize ayette iki defa geçen ve yukarıdaki mealde ikisinde de Mısır’a girme vurgusu olan  َد َخلُواdehalu
kelimesinin en azından birinin “Mısır’a girme” anlamında olamayacağını göstermektedir.
 َد َخلُواDehalu kelimesi ( د خ لd+h+l) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 126 kelime bulunmaktadır. Genelde bir yere/şeye, bir hale girme, girmek, katılmak, saplanmak, dahil olmak anlamında kullanılan bu kelime
fiil olarak şu örneklerde olduğu gibi kullanılmıştır.
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·

ب
َ ْ َدخَل ال َحر........................Savaşa girdi.

·

َ َدخَل فِي َخبَ ِر َكان....................Geçmişte kaldı.

·

 َد َخ َل َمدَا َره...........................Yörüngesine oturdu.

·

ً َد َخلُوا البِالَد ُع ْن ِوة....................Ülkeye zorla girdi.

·

ي لِتُ ْف ِسد اَ ِخ َرتِي
َّ َت الدنيا َعل
ِ َ َد َخل.....Dünya ahiretimi perişan etmek üzere üzerime
geldi/yıkıldı.

·

َ َد َخ َل فٍ َلن ال َمفَا َزة....................Çöle daldı.

·

َالخ ْد َمة
ِ  َدخَل........................Görev aldı, işe girdi.

·

ون تَعْدي ٌل
ِ ُ د ُِخل علي القَان..........Kanunda değişiklik yapıldı.

·

ُسه
ِ ب – َعلَي َعر
ِ  َدخَل............Gelinle zifafa girdi.

·

َ َدخَل بِه البَيْت......................Onu eve soktu.

·

س
ِ ْ َدخَل فِي الدَّر....................Derse başladı.

·

 َدخَل َعلَيْه ال َم َكآن...................Yanına vardı, huzuruna çıktı.238

Kelimenin bu kullanımlarına baktığımızda dalmak, huzura girmek, başlamak,
değişiklik yapmak, üzerine almak, dahil olmak, bir hale getirmek, sokmak gibi
anlamlara geldiği de görülecektir. Ayetin öncesine baktığımızda başta geçen َد َخلُوا
َ َعلَ ٰى يُوسُفdehalu alâ yusufa cümlesinin “Yusuf’un huzuruna girdiklerinde” şeklinde çevrilmesi ve Yakup ve ailesinin bu cümleyle Mısır’a girmiş olduklarını belirtmiş olması daha uygun düşmektedir. Emir fiili olarak gelen ve Yusuf tarafından söylenen ikinci kullanımın ise “ ا ْد ُخلُوا ِمصْ َرMısır’a dahil olun” yani Mısır’a
yerleşin anlamında olması uygun düşmektedir.
َّ  إِ ْن َشا َءinşeallah ifadesine gelince; bu ifade geCümlenin devamında gelen ُللا
nelde gelecekte yapılması tasarlanan işler için ve “Allah dilerse” anlamında
Türkçeye de yerleşmiş bir ibaredir. Aslında gelecekte yapılması tasarlanan bir
iş için ifadenin bu şekilde kullanılması asla doğru değildir. Çünkü ifadede geçen
 َشا َءşae fiili muzari yani gelecek zamanı belirten değil, mazi yani geçmiş zamanı belirten bir fiildir ve anlamı “dilerse” değil, “diledi” şeklinde olmalıdır. Yüce
Allah bu ifadenin nasıl kullanılması gerektiğini Kehf suresinde bize bildirmiştir.
Kehf 18/23-24

ِ و َل َت ُقو َلن ِل َشي ٍء ِإ ِنّي َف
اع ٌل ٰ َذ ِل َك َغ ًدا
َ
ْ َّ

(23) “Hiçbir iş için: “Ben bunu yarın yapacağım” deme,
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يت َو ُق ْل َع َسى أَ ْن َي ْه ِد َي ِن َر ّبِي ِلَ ْقر َب ِم ْن
َّ إ َِّل أَ ْن َي َش َاء
َ اللُ ۚ َوا ْذ ُك ْر َر َّب َك ِإ َذا َن ِس
َ
ٰ
ٰ َه َذا َر َش ًدا

(24) Ancak, Allah dilerse (yapacağım diyebilirsin). Unutunca da Rabbini hatırla
ve de ki “Belki Rabbim beni bundan daha iyi bir işe yöneltir.”

Bu iki ayeti meal olarak birleştirerek okuduğumuzda şöyle olmaktadır. Hiçbir
iş için yarın bunun yapacağım deme, fakat “Allah dilerse yapacağım” diyebilirَّ  أَ ْن يَ َشا َءen yeşae Allah şeklinsin.” Bu cümlede geçen “Allah dilerse” ifadesi ُللا
dedir. İfade de kullanılan fiil ise  يَ َشا َءyeşae şeklinde muzari yani gelecek zaman
bildiren bir fiildir. Yüce Allah gelecekte yapmayı tasarladığımız işler için bize
“en yeşae Allah” dememizi emretmiştir, in şea Allah değil.
Fakat bu açık ayete rağmen ne yazık ki gelecekte yapmayı tasarladığımız işlerle ilgili dilimize “en yeşae Allah” değil, kısaca Türkçeleştirdiğimiz “inşallah”
terimi yerleşmiştir. İşte bu yanlış kullanım Yusuf suresinde de devam etmiştir.
َّ  إِ ْن َشا َءinşeallah “Allah dilediği için” veya
Ayette geçen ibare açık bir şekilde ُللا
“Allah izin verdiği için” halindeyken meal ve tefsirler ne yazık ki ifadeye tıpkı
َّ  أَ ْن يَ َشا َءen yeşa Allah şeklindeymiş gibi anlam vermişKehf suresinde olduğu ُللا
lerdir. Dilimize yerleşen “İnşallah” kelimesi aslında gelecekte yapılması tasarlanan işler için değil, geçmişte yaşanmış şeyler için kullanılmalıdır.
Bu açıklamalardan sonra ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meal
aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/99

ِ ِ َّ َف َلما د َخ ُلوا ع َلى يوس َف آوى ِإ َلي ِه أَبوي ِه و َق َال اد ُخ ُلوا ِمصر إ ِْن َشاء
ين
ْ
َ َّ
َ اللُ آمن
َ
َ ََْ ْ ٰ َ
ُ ُ ٰ َ
َ ْ

Yusuf’un yanına vardıklarında anne babası onunla ikamet etti. (Yusuf) “Allah
izin verdiği için kendilerine güvenilenler olarak Mısır’a dahil olun (yerleşin)”
dedi.
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YUSUF KRAL MI OLDU?
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 جع َلها ربِي ح ًّقا ۖ و َق ْد أَحسن بِي ِإ ْذ أَ ْخرج ِني ِمن
ِكم
السجن وجاء ب
َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ
ُْ َ َ َ ِ ْ ّ َ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
َ
ِ
ِ
اء
ش
ي
ا
م
ل
يف
ط
ل
ِي
ب
ر
ن
إ
ۚ
ي
ت
و
ِخ
إ
ن
ي
ب
و
ي
ن
ي
ب
ن
ا
ط
ي
الش
غ
ز
ن
ن
أ
د
ع
ب
ن
م
و
د
ب
ل
ا
ن
ْ َ ْ َ ِم
ُ َ َ َ ٌ َ ّ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ُ
ُ

Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yusuf’a) saygı ile eğildiler. Yusuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra;
Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz
O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir”. (DİB meali)

Bu ve bundan sonraki ayet bir yandan Yusuf kıssasının son iki ayetiyken diğer yandan öncesinde geçmiş olayların özeti şeklindedir. Her kelimesi geçmişte
yaşanan olaylara bir gönderme olan kelimeleri incelemeden önce, ayetin başında
geçen ش
ِ ْ“ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرanne-babasını arşın üstüne çıkardı” cümlesi üzerinde
durmak gerekmektedir. Çünkü ifade de geçen ش
ِ ْ“ ْال َعرel-arş” (o taht) kelimesi ülkenin en yüksek seviyedeki yönetiminin sembolize edilmiş halidir. Tahta çıkmak
ise ülkenin yönetimini elde etmek anlamındadır. İşte bu durum ش
ِ ْ“ ْال َعرel-arş”
kelimesi üzerinde durmamızı gerektirmektedir. Bu ifade geçmişin bir özeti değil,
gelinen son durumu bildirmektedir.
ش
ِ ْ ْال َعرArş kelimesi  ع ر شkök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da
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bu kökten türemiş 30 tanesi isim, 1 tanesi sıfat, 2392 tanesi fiil240 olmak üzere 33
kelime bulunmaktadır.
 َعرْ شArş Kelimesinin kök anlamı, tavanı olan şeydir. ُوشهَا
ِ َاويَةٌ َعلَ ٰى ُعر
ِ “ َو ِه َي خevlerinin duvarları, çatıları üzerine çökmüş”. (Bakara 2/259) Bu anlamdan yola
çıkarak َريش
ِ  عkelimesine çardak denmiştir. Yüksekliği dikkate alınarak sultanın
oturduğu yere/tahta  َعرْ شarş denmiştir ve bu kelime izzet, güç ve devletten kinaye yapılmıştır. Hükümranlık demektir.
“Allah’ın arşı”: İnsanın isminden başka hakikatini bilmediği şeylerdendir,
avamın sandığı gibi değildir. Eğer arş onların düşündüğü gibi olsaydı, Allah’ı taşıyor olması gerekirdi ki O, bundan münezzehtir. Yüce Allah bir şeyin üzerinde
taşınamaz. Yüce Allah’ın arşı O’nun bir mekanının olduğuna değil, O’nun hükümranlığına ve gücüne işarettir. Zira Allah mekândan münezzehtir.241
·

ش فُ َل ٌن – َعرْ ًشا
َ  َع َر.................. Taht yapmak, gölgelik yapmak, çardak yapmak, üzüm asmalığı yapmak, asmadan içinde oturmak için çadır yüksekliğinde yer yapmak.

·

ش بِال َم َكان
َ  َع َر....................... İkamet etmek.

·

ََّش البيْت
َ  َعر............................ Eve çatı yaptı.

·

ْر َشات
ِ  تَع- ٌ تَعْري َشة.................... Çardak, gölgelik.

·

 اَ ْع َراش- ٌ َعرْ شٌ (ج) ُعرُوش....... Hakimiyet, egemenlik, kuş yuvası, taht, çardak, tavan, gölgelik.

·

 َعرْ شُ القَوْ ِم............................. Kavmin lideri.

·

ُ ثُ َّل َعرْ ُشه............................... Tahtı sarsıldı, zayıfladı.

·

ُ ِ اِ ْستَ َوى ْال َمل........... Kral tahtına oturdu.242
ك َعلَى َعرْ ِش ِه

Bu kelimenin Kur’an’daki kullanımlarına baktığımızda  َعرْ شarş kelimesinin 21 defa Allah’a atfedildiğini243 görmekteyiz. Bu kelimenin Yüce Allah’a
atfı, varlıkları yaratıp terk etmediği, hiç ara vermeden onları yönettiği vurgusu
taşımaktadır.
Araf 7/54

239

Sıfat olarak; 6 En’am 141

240

Fiil olarak; 7 Araf 137 – 16 Nahl 68
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ِ الل ا َّل ِذي َخ َل َق السماو
ات َو ْالَ ْر َض ِفي ِس َّت ِة أَ َّي ٍام ثُم ْاس َت َو ٰى َع َلى
َ َ َّ
ُ َّ ِإ َّن َر َّب ُك ُم
َّ
ٍ النجوم مس َّخر
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ا ْل َعر ِش يُ ْغ ِشي الليل النهار يطلبه ح ِثيثا والشمس والقمر و
َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ً َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َّ
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Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve
Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı
ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın
şanı yücedir. (DİB meali)

Bu ayette arş kelimesinin varlığın yönetimi ile alakalı olduğu “yaratmak da
emretmek de yalnızca O’na mahsustur” ifadesinden anlaşılmaktadır. Şu halde
 َعرْ شarş kelimesi Yüce Allah’a atfen geldiğinde “en üst düzeyde varlığın yönetimi” anlamına gelmektedir.
Aynı kelime Kur’an’da belli bir varlığa atfen de gelmektedir. Seb’e kraliçesi!..
Neml 27/23

ِ ُِإ ِني وجدت امرأَة تم ِلكهم وأ
وتي ْت ِم ْن ُك ّ ِل َشي ٍء َو َل َها َعر ٌش َع ِظيم
َ َ ْ ُُ َْ ً َْ ُ ْ َ َ ّ
ٌ
ْ
ْ

“Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm”. (DİB meali)

Hem Kur’an kullanımları hem de sözlük manaları “arş” kelimesinin “yönetimin en üst makamı” anlamına geldiğini göstermektedir. İncelediğimiz Yusuf
suresinde bu kelimenin anlamının aynı anlama gelmesi gerekmektedir. Üstelik
kelimenin ش
ِ ْ ْال َعرel-arş şeklinde başında  الtakısıyla gelmesi, bilinen bir yerin yönetimi anlamını da beraberinde getirmektedir. Bu durumda kelime “Mısır ülkesinin yönetimini temsil eden en üst düzeydeki yönetim merkezi” anlamını vermiş
olmaktadır.
Geleneksel anlayış Yusuf’un Mısır’da hazine bakanı olduğunu söylemektedir.
Sık sık kendisine başvurduğumuz Fahrüddin Er Razi, ayette geçen arş kelimesinin Yusuf’un oturduğu yüksekçe bir sedir, herhangi bir yönetimi temsil etmeyen taht olduğunu söylemiş ve kelimenin üzerinde hiç durmamıştır.244 Doğrusu
 الtakısıyla ش
ِ ْ ْال َعرel-arş (O taht) şeklinde gelen bu kelimeyi üzerine oturulan tahta sedir anlamına geldiğini söylemek çok tuhaftır. Kelimeyi böyle almak, kıssa
içerisinde hiçbir anlamı olmayan anlama da katkısı olmayan boş bir kullanıma
çevirmektedir. Aynı zamanda Yusuf suresinde biten ama Kur’an’da devamı olan
bu kıssanın sonrası ile bağ kurmasının önüne geçilmektedir.
Hatırlanacağı üzere Yusuf ülkenin ve hatta çok büyük bir coğrafyanın önünde yedi bolluk yılından sonra yedi kıtlık yılı olduğunu Yüce Allah’ın vahyi sa244

F. Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.345
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yesinde bildirmişti. Kendisine atılan iftiranın da gün yüzüne çıkmasından sonra
ülkenin kralı hala zindan da olan Yusuf için “getirin onu bana kendim için has
danışman yapayım” (Yusuf 54) demişti. Fakat onun böyle demesi Yusuf ile konuşmadan önce, yani Yusuf gelmeden önce olmuştur. Yusuf yanına gelip onunla
konuştuğunda ise “bugün bizim yanımızda sen kesinlikle dokunulmaz ve inanılan
birisin” (Yusuf 54) demişti. Yani kral Yusuf’a iman etmiş ve yedi yıl sonra başlayacak olan kıtlıkla ilgili verdiği haberlere inanmıştı. Yusuf ise kraldan ülkenin
tarımını kendisine bırakmasını, kıtlığa hazırlanmayı en iyi kendisinin bildiğini,
kıtlık yıllarında da kıtlığı en iyi kendisinin yöneteceğini söylemişti. Nitekim kral
Yusuf’un dediğini yapmış ve ülkenin tüm tarımını Yusuf’un ellerine bırakmıştı.
Yedi yıl gibi uzun bir kıtlığı yöneten Yusuf’un bu yıllar içinde ülkenin kralı olması pek de uzak bir ihtimal olmayacağı gibi en doğal olan da budur. Ülkeyi büyük bir yok oluşun pençesinden kurtarmakla kalmayıp, her yönden inanılan ve
güvenilen bir adam olduğunu, Yüce Allah’ın vahyini taşımak gibi Yüce bir görevi bulunduğunu, bu görevi Muhsin olarak hakkıyla yerine getirdiğini göstererek
rüşdünü ispatlamış biri olarak Yusuf’tan daha likayitli birinin o gün için sadece
Mısır’da değil tüm dünyada olması mümkün değildir.
Yüce Allah onu Resullük gibi bir makama getirmişken bir ülkenin en üst yöneticisi olmak işten bile değildir. Yusuf ülkeyi en üst düzeyde yöneten insan olsa
da o Alemlerin Rabbinin resulüdür. Onun ve tüm resullerin gözünü diktiği tek
makam Rablerine içten kul olma makamıdır.
Ayette geçen “arş” kelimesinden Yusuf’un ülkeyi yöneten insan olduğu anlaşılmaktadır. Zaten bir sonraki ayette Yusuf “ َربِّ قَ ْد آتَ ْيتَنِي ِمنَ ْال ُم ْل ِكRabbim bana
mülkten verdin” demiştir. Ona mülkten verilmesi, onun melik olması demektir.
Yusuf’un Mısır’a kral olması kıssanın Kur’an’da devamının olduğunu göstermektedir. Çünkü, ülkeye en üst düzeyde bir temsille gelip yerleşen Yakup oğulları soyu, Musa zamanında erkek çocukları öldürülen Firavunun emri altında inleyen zavallılara dönüşmüştür. Bu dönüşümün nasıl olduğu mutlaka Kur’an’da
anlatılmış olmalıdır. Mesela, Yusuf suresi dışında, Yusuf’un isminin geçtiği iki
yerden biri olan şu ayet Yusuf sonrasından haber vermektedir.
Mümin 40/34

ِ و َل َق ْد جاء ُكم يوس ُف ِمن َقب ُل بِا ْلبي َِن
ات َف َما زِ ْل ُتم ِفي َش ٍّك ِم َّما َج َاء ُكم ب ِِه ۖ َح َّتى
َ
ُ ُ ْ َ َ
ْ ْ
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ِ
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اب
ٌ ُم ْر َت

Andolsun, daha önce Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de, onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de, “Allah, ondan sonra aslâ peygamber göndermez” demiştiniz. İşte Allah, aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. (DİB meali)

Bu ayette geçen sözler, Musa kıssası bağlamında Firavunun sarayında ima-
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nını gizleyen bir Mü’min tarafından söylenmektedir. O bu sözleri karşısındaki
Firavun ve Mele’ sine söylemektedir. Yusuf kıssasından Yusuf’un resul kılındığı
yerin Mısır olduğu anlaşılmaktadır. Şu hâlde Yusuf’u bildiği halde onun Resullüğünden şüphe eden ve Yusuf’tan sonra Allah bir resul göndermez diyenler kimlerdir?245
İşte bu sorular Kur’an tarafından mutlaka cevaplandırılmış sorulardır.
Yapılması gereken Yüce Allah’ın kelimelerine herhangi bir müdahalede
bulunmadan keşfetmektir. Yüce Allah böyle bir çaba içerisine girenleri
destekleyeceğini, hidayet edeceğini vadetmiştir. Yüce Allah asla vadinden dönmez!..

245
Firavun ve Mele’si ile igili bu ayet bağlamında yapılmış bir çalışma www.tuvavadisi.org
sitesinde yayınlanmıştır.
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ANNE BABAYA NİSPET ETTİ
İncelediğimiz ayetin başında geçen ش
ِ ْ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرifadesi, tek bir istisnası
dahi olmadan “anne babasını tahtın üzerine çıkardı” veya “anne babasını tahtın
üzerine çıkarıp oturttu” şeklinde meal verilmiştir. Bu cümle müfessirler tarafından da böyle anlaşılmış ve bunun üzerinden tefsirler yapılmıştır.
Aslında meal ve tefsirlerin yaptıklarını eleştirmek, onların söylediklerinin ne
kadar çürük şeyler olduğunu göstermek bu çalışmayı yapanların hiç istemediği ve gerçekten bunları yaparak vakit ve kelime israfı yapmak istemedikleri bir
şeydir. Ama ne yazık ki, hafızalar da kalplerde onların resmettiği Yusuf kıssası
yer etmiş, onların Yüce Allah’ın kelimelerine verdiği manalar bilinir olmuştur.
Bu yüzden hiç istenmediği halde meal ve tefsir eleştirisi yapmak zorundan kalınmıştır.
Elbette ki bizim, tamamı 111 ayet olan Yusuf kıssası hakkında bu kadar uzun
yazmamız da eleştiriyi hak etmektedir. Çünkü bu çalışma Kur’an’ı Kur’an’la anlama iddiası üzerinden yapılmaktadır. Bu iddiamız 111 ayet olan Yusuf kıssası hakkında belki de hiçbir müfessirin yazmadığı kadar uzun yazmamız ile çelişiyor gözükmektedir. Madem Kur’an, Kur’an ile anlaşılacaktır o halde neden
Kur’an’dan çok daha fazla siz konuşuyorsunuz? diyecek olanlar elbette çıkacaktır.
Fakat bu eleştiri haklı bir eleştiri olmayacaktır. Çünkü çalışma Yusuf kıssasını anlatan ayetlerdeki kelimelere anlam vermekten ziyade, verilen anlamların
yanlışlığını ortaya koymaktadır. Kelimelere verilen o anlamlar iki Allah resulü
olan Yakup ve Yusuf’u Allah resulü olmaktan çıkarmış, hiçbir çerçeveye girmeyen masal kahramanlarına dönüştürmüştür. Yusuf ve Yakup Yüce Allah’ın
Kur’an’da açıkça bildirdiği Resullük prensiplerinden koparılmış, yaşadıklarının
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ve yaptıklarının vahiyle bağı yok edilmiştir.
Bakara 2/213

ِ ان الناس أُم ًة و
ِ
ِ
ين َوأَ ْن َز َل َم َع ُهم
َ اح َد ًة َف َب َع
َّ ث
َّ ُالل
َ ِين َو ُم ْنذر
َ ِِين ُم َب ّشر
َ النب ِّي
َ َّ ُ َّ َ َك
ُ
ِ ِ ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق ِليح ُكم بين
ۚ اخ َت َل ُفوا ِف ِيه
ْ يما
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ الناس ف

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler
gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler
konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi...

Yakup ve Yusuf Yüce Allah’ın bu ayette ve daha onlarca ayette belirttiği prensipler çerçevesinde resul olmuşlardır. Yani insanlığı müjdelemek ve uyarmak,
aralarında ihtilaf ettikleri konularda Yüce Allah’ın kitabına göre hüküm vermek.
Nisa 4/64

ِ َّ ول إ َِّل ِلي َطاع ِب ِإ ْذ ِن
ٍ وما أَرس ْل َنا ِمن رس
وك
َ الل ۚ َو َل ْو أَ َّن ُه ْم ِإ ْذ
َ ظ َل ُموا أَ ْن ُف َس ُه ْم َج ُاء
َ ُ
َ ْ َ َ
ُ َ ْ
ِ
يما
ُ الل َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُم الر ُس
َ َّ ول َل َو َج ُدوا
َ َّ اس َت ْغ َف ُروا
ْ َف
ً الل َت َّو ًابا َرح
َّ

Biz hangi elçiyi gönderdiysek, bizim bilgimiz altında kendisine boyun eğilsin
diye göndermişizdir. Onlar, kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler ve (senin huzurunda) Allah’tan bağış dileselerdi, sen de onların bağışlanması için dua etseydin, o zaman Allah’ın kendine yönelenlerin dönüşünü (tevbesini) kabul ettiğini ve ne kadar merhametli olduğunu elbette göreceklerdi.

Yakup ve Yusuf da insanlar kendilerine itaat etsinler diye Yüce Allah tarafından gönderilmiş iki Allah resulüdür. Onları bunun dışında anlamak, bunun dışında onlara kimlik ve kişilik kazandırmak Yüce Allah’ın resullerine iftira olacaktır. Her zaman ve her dönemde Kur’an’dan önce veya sonra Allah’a iman ettiğini
söyleyen her mü’min, hiçbir Allah resulünü diğer Allah resullerinden ayırmadan,
tüm resullere iman etmek zorundadır. Bu ilke sadece Kur’an ile belirlenmiş bir
ilke değildir. Yüce Allah’ın mübarek kitabında bize önceki resullerin kıssalarını
anlatması da bizim birini diğerinden ayırmadan iman etmemiz içindir.
Bugün Yahudiliğin ortaya çıkış sebebi olarak, bir zamanlar Yüce Allah’ın resulü olan Musa’nın izinden gittiğini söyleyenlerin, Mesih İsa’ya ve ondan sonrasında gelen Muhammed (a.s.m)’e iman etmemelerinden dolayı olduğu söylenmektedir. Bu asla doğru değildir. Yahudiler daha öncesinde de Allah resullerin
arasını ayırıyor, daha öncesinde de bu bizden bu bizden değildir diyorlardı. Yoksa Musa’dan çok önce gelmiş İsmail’e iman ederlerdi. Ama onlar İsmail’e iman
etmedikleri gibi onu (haşa) yaban eşeği olarak tanımladılar.
RAB’bin meleği, “Hanımına dön ve ona boyun eğ” dedi, “Senin soyunu öyle
çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak.
“İşte hamilesin, bir oğlun olacak,
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Adını İsmail koyacaksın.
Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.
Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak,
O herkese, herkes de ona karşı çıkacak.
Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak.” 246

Onlar asla Musa’nın izinden gitmediler ve asla Musa’nın getirdiği kitaba da
iman etmediler. Onlar Yüce Allah’ın Musa’ya verdiği kitabı durmadan tahrif ettiler ve tıpkı yukarıda İsmail hakkında olduğu gibi yalanlarını Musa’nın kitabının
içine koydular. Musa’nın kitabında tıpkı Kur’an’da anlatıldığı gibi anlatılmış olmasında asla şüphe olmayan Musa’dan önceki ve Musa’dan sonraki tüm resullerin karakterlerini kendilerine göre resmettiler. Kendi içlerinden çıkardıkları din
adamlarını resullerin ve hatta Yüce Allah’ın üstüne koyup, onlar ne diyorsa onu
din saydılar. Bu din adamları ise Yüce Allah’ın gönderdiği resullerin karakterlerini kendilerine göre düzenlemek için onların kıssalarını ilmek ilmek işlediler.
Yahudiler ve Hıristiyanlar Muhammed (a.s) gelince, ona iman etmedikleri ve
ona karşı durdukları için sapıtmadılar, onlar daha öncesinde de sapmış, daha öncesinde de Yüce Allah’ın tek dininden dinler çıkarmışlardı. Yani onların İsrail
oğulları (Tanrı ve insanlarla güreşen) ve Yahudi olmaları Kur’an’dan yüzlerce
yıl önce olmuştur. Onları tüm resullerin kıssalarını tahrif edip bambaşka şekillere
sokmaları da çok öncelerde olmuştur. Bu yüzden Yüce Allah insanlık doğrusunu
öğrensin diye Kur’an’da tüm resul kıssalarına yer vermiştir..
Fakat Müslüman müfessir ve meal yazarları sanki Kur’an’daki kıssalar eksikmiş gibi ve sanki Yahudilerin ellerinde bulunan ve her satırını tahrif ettikleri Eski
Ahit Kur’an’ı tamamlarmış gibi Kur’an’ın anlattığı her resul kıssasında ona başvurmayı ve kıssaları ona göre anlamayı, bu yönde uydurulmuş her rivayeti söylediklerine kuyruk gibi eklemeyi ilim saydılar. Öyle ki, Eski ahit Yusuf’un annesinin öldüğünü söylediği için, ayette geçen ve manasının anne-baba yani ebeveyn
dışında anlaşılması mümkün olmayan  أَبَ َو ْي ِهkelimesinden baba ve teyze anlamı çıkarmak için bin dereden su getirmişlerdir. Bu kelimenin anne-baba anlamından
başka manaya gelmeyeceğini söyleyenler ise ölmüş anasının Yusuf’a secde etmesi için diriltilip mezarından çıkarıldığını bile söylemişlerdir.
İşte bu mantıkla şekillenen Yusuf kıssası herkes tarafından kabul edilmiş, tüm
tesfirler buna göre yapılmış, tüm mealler buna göre oluşturulmuş, Yüce Allah’ın
kelimelerine buna göre manalar verilmiştir. Mesela inceliyeceğimiz ayette geçen
ilk cümleye tek bir istisnası dahi olmadan; ش َوخَرُّ وا لَهُ ُس َّجدًا
ِ ْ“ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرYusuf anne babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi birden ona secde ettiler” şeklinde meal verilmiştir. Tüm tefsirlerimize göre Yusuf anne babasına kavuşmadan çok önce Mısır’a hazine bakanı olmuştur. O taht ise onun oturduğu bu
246

Eski Ahit, Yaratılış 16/9-12
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makamdır. Uzun bir çile döneminden sonra anne-babası ve tüm ailesine kavuşan
Yusuf, makamında kabul ettiği anne-babasının ellerinden tutup onları tahtın üzerine oturtmuştur. Sonrasında kime niçin secde edildiğinde ihtilaf olsa da hepsi
birden secde etmişlerdir.(!)
İşte masallara layık bu anlatım “onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine”
dedirtecek şekilde mutlu bir sonla bitmektedir. Oysa Yüce Allah’ın Resullüğünden daha büyük bir makam mı vardır ki Yusuf anne babasını o tahtın üzerine çıkarsın. Koca bir Allah resulü olmak, insanlığın uğradığı kıtlığı yönetmek, Yüce
Allah’ın vahiylerini insanlara iletmek Mısır’a bakan olmaktan daha mı küçüktür
ki taltif etmek için anne babasını bakanlığı temsil eden makama çıkarsın. Yakup,
oğlu resul olduğu için değil, Mısır’a bakan olduğu için mi sevinecektir! Ne tuhaftır ki tefsircilerimizin nezdinde, Yüce Allah’ın Resullük makamı Mısır’ın bakanlık koltuğunun gölgesinde kalmıştır.
Devamı ise tam bir faciadır. Kullara kul olunmasın, kimse makamından, mevkiinden, gücünden, zenginliğinden bakanlığından, krallığından dolayı başka birine secde etmesin, sadece Yüce Allah’a secde edilsin diye vahiylerle birlikte
insanlığa gönderilen iki resul Allah’tan başkasına secde etmenin figürü haline getirilmiştir... Evet ihtilaf vardır ama bu ihtilaf Yusuf’a mı, yoksa Yakup’a mı secde
edildiği hakkındadır. Çok az da olsa kimse kimseye secde etmemiş hepsi birden
Yüce Allah’a secde etmiştir diyen olsa da, onlara da itiraz edilmiş bin dereden su
getirerek secde edilenin ya Yakup ya da Yusuf olduğu sonucuna varılmıştır. Ne
yazık ki hafızalarda yer eden de bu olmuştur. Durumu içine yediremeyen birkaç
kişi ise secde kelimesinin manaları üzerinde oynayarak, bunun bildiğimiz secde
değil basit mana da bir selamlama olduğunu söylemişlerdir.
Bu saydığımız görüşler secde konusunda ihtilaf etseler de ayetin َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى
ْر
ش
ِ  ْال َعkısmının “anne-babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu” manasına geldiği
hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. Oysa kelimenin Kur’an kullanımlarına ve sözlük
manalarına bakıldığında, kelimenin birini ellerinden tutup bir yere oturtma
anlamının olmadığı görülecektir.
Kur’an’da üçü fiil,247 üçü isim248 olmak üzere toplam 29 defa geçen  َرفَ َعrafaa
kelimesi aynı (r+f+a) kök harflerinden türemiştir.
( َر ْفعRef’a) : Bu kelime bazen, oldukları yerden kaldırılan cisimler hakkında
ُّ
“ َو َرفَ ْعنَا فَوْ قَ ُك ُم الطو َرTur’u üzerinize kaldırmıştık” (Bakara 2/93); Bazen yükseltilen
binalar bağlamında ت
ِ “ اِ ْذ يَرْ فَ ُع اِب ْٰر ۪هي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ ْالبَ ْيİbrahim evin temellerini yükseltiyordu” (Bakara 2/127); Bazen yüceltilen şan bağlamında ك
َ ك ِذ ْك َر
َ َ“ َو َرفَ ْعنَا لsenin şanını yükseltmedik mi?” (İnşirah 94/4); Bazen de tazim edilen makam bağlamında kullanılır: ت
َ ْضهُ ْم فَو
ٍ ْض َد َر َجا
َ “ َو َرفَ ْعنَا بَ ْعkiminin derecesini kimine üstün kıldık”
ٍ ق بَع
247

Bkz. 40/15 – 80/14 – 88/13

248

Bkz. 56/3, 34 – 52/5
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(Zuhruf 43/32).249
Bu kökten türeyen fiillerin kullanımları ise şu şekildedir.
·

 َر ْفعًا-  َرفَ َع – يَرْ فَ ُع.............. Kaldırmak, yükseltmek, taşımak, iletmek, yüceltmek.

·

 َرفَ َع ُم ْستَ َوى ال َم ِع َشة............. Geçim düzeyini yükseltti.

·

صا َر
َ الح
ِ  َرفَ َع..................... Ablukayı kaldırdı.

·

 َرفَ َع ال َعلَ َم.......................... Bayrağı astı.

·

ْزيَتَه
ِ  َرفَ َع تَع........................ Başsağlığı diledi.

·

 َرفَ َع الَّ َع َوى َعلَى.................. Aleyhine dava açtı.

·

 َرفَ َع ْالَ ْس َعا َر..................... Zam yaptı.

·

ت النَّاقَةُ لبنَها
ِ  َرفَ َع................ Deve sütünü vermedi.

·

 َرفَ َع فُالَ ٌن فُالَنًا اِلَى الرَّءيسه.... Falanca kişiyi başkana sundu. Falanca kişiyi
başkana referans verdi.

·

س
َ  هَ َذا اَ ْم ٌر يَرْ فَ ُع الر َّْا............. Bu şerefli bir iştir.

·

اب
َ َ َرفَ َع عنه ال ِعق.................. Onun suçunu affetti.

·

 َرفَ َع تَ ْق ِريرًا الى الح ُكو َمة........ Hükümete rapor sundu.

·

َضي ال َج ْل َسة
ِ َ َرفَ َع الق............... Hakim oturumu kapattı.

·· صا عليه
َ  َرفَ َع ال َع.................. Sopa gösterdi, vurmaya yeltendi.
·

 َرفَ َع يَ َد ْي ِه........................... Teslim oldu.

·

 لَ ْم يَرْ فَ ْع لي َر ْاسًا................. Bana hiç aldırış etmedi.

·

 َرفَ َع البَ ِعي ُر....................... Hızlı yürüdü.250

Fiil kullanımları ile ilgili örnekleri ne kadar çoğaltılsa da kelimenin, kaldırıp
oturtmak gibi bir manası yoktur.
Kelimenin asıl manalarını göz önüne aldığımızda, incelediğimiz ayette geçen ش
ِ ْ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرbu cümleye “Yusuf anne babasını tahtın üzerine kaldırıp
oturttu” manası verilmesi mümkün gözükmemektedir. Çünkü bu ayette geçen َرفَ َع
rafaa kelimesine kaldırma, yükseltme kök anlamı üzerinden mana verilmesi durumunda, Yusuf’un bir eşya gibi anne babasını yukarıya kaldırması, taşıması ve
249
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250
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tahtın üzerine de bir eşya gibi bırakmış olması gerekmektedir.
Hepsinden öte anne babasını neden tahtın üzerine kaldıracaktır? Eğer bu tefsirlerimizin iddia ettiği gibi saygı içinse, Yakup’un Allah Resullüğü yanında dünyanın tüm tahtları yok hükmündedir. Eğer bu Yusuf’un Mısır’da hazine bakanlığına yükseldiğini babasına göstermek içinse, Yusuf da bir Allah resulüdür ve o
tahtın Yusuf’a bir övünç kaynağı veya babası için bir gurur kaynağı olması asla
mümkün değildir.
Bu yaklaşımları anlamak hakikaten mümkün değildir! Alemlerin Rabbinin
Resullük tahtında oturan iki Allah resulünün, Mısır’ın hazine bakanlığı tahtından övünç, gurur, mutluluk, yükseklik, saygı, istek, onur, şeref, haysiyet gibi
yüce duygular hissedebileceğini düşünmek, Yüce Allah’ın tertemiz kelimelerine
bu yönde manalar vermek nasıl bir aklın ürünüdür? Bu sorunlu aklı ve ürettiklerini Yüce Allah’a havale ederek Yüce Allah’ın kelimelerinin manalarını, yine onun
kelimelerine tutunarak anlamaya devam edelim.
Bir bölüm önce ayette geçen ش
ِ ْ ْال َعرel’arşi kelimesi üzerinde durmuş ve bu kelimenin “en üst düzey yönetim” anlamına gelen bir kelime olduğunu söylemiş ve
kelimenin Kur’an’da geçtiği 33 yerin 21 inde Yüce Allah’a atfen geldiğini belirtmiştik. Kelimenin Yüce Allah’a atfen kullanıldığı yerlere biraz daha dikkatlice
baktığımızda kelimenin üzerine oturulan taht anlamından ziyade yönetimi elinde
bulundurmak anlamının ön plana çıktığı rahatlıkla görülecektir.
Ta Ha 20/5

Rahman, O arşın üzerine istiva etmiştir.

الر ْح ٰ َم ُن َع َلى ا ْل َعر ِش ْاس َت َو ٰى
ْ
َّ

Mesela, bu ayette geçen “Rahman o arşın üzerine istiva etmiştir” ayetinden
(haşa) Yüce Allah’ın bir tahtın üzerinde oturduğu kesinlikle anlaşılmayacaktır.
Bundan kast edilen Yüce Allah’ın yarattığı varlıklarını yönetimini tümüyle elinde bulundurduğu, yönetim işinde kendisinden başka kimsenin bulunmadığı ve
bulunamayacağıdır.
ش
ِ ْ ْال َعرEl’arşi kelimesinin insana atfedilmesi durumunda bile kast edilen salt
manada bir ülkenin kralının oturduğu yer değil, onun temsil ettiği yönetim kast
edilmektedir. Mesela, Türkçe de Fatih Sultan Mehmet tahta çıktı dendiğinde anlaşılan şey asla salt manada padişahların oturduğu bir oturağın üstüne tırmanmak
anlaşılmayacak, ülkenin yönetimini eline aldığı şeklinde anlaşılacaktır.
Daha önceki bölümde kelimenin ش
ِ ْ ْال َعرel’arşi şeklinde  الtakısıyla gelmesinden bilinen ülkenin, bilinen yönetimi anlamına gelmesi gerektiğini de söylemiştik. Bu veriler ışığında ayette geçen ش
ِ ْ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرel’arşi cümlesinin tam
olarak neyi anlattığını anlamak için Yusuf zamanındaki Mısır yönetimi ile ilgili
daha önce söylediklerimizi ve söylemeyip bu bölüme bıraktıklarımızı aktarmak
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gerekecektir. Çünkü kelimenin ش
ِ ْ ْال َعرel’arşi “O yönetim (o taht)” şeklinde geçmesi, anlamaya çalıştığımız cümlenin Mısır’ın yönetimiyle alakalı olduğunu göstermektedir.
Birçok kereler Mısır’ın toplum yapısının anaerkil bir anlayış üzerine temellendirildiğini belirtmiştik. Toplumun yapısının anaerkil olması demek, basit manada insanların hukuku kadına yönelik oluşturması demek değildir. Böyle bir
anlayışın arka planında varlığı dişi üzerinden anlamlandırmak gibi bir inancın
yatması gerekmektedir. Hatta bu inancın sadece görünür olan varlığı değil, aynı
zamanda görünmez varlıkları da dişi üzerinden anlamaya kadar uzanması gerekmektedir. Mesela, Kur’an’ın indiği ortamda Mekkeli müşrikler (haşa) Yüce
Allah’ın erkek olduğuna, tapındıkları lat, menat, uzza gibi tanrılarının ise onun
haremi olan tanrıçalar olduğuna inanıyorlardı. Yüce Allah’a erkek cinsiyetini atfetmek beraberinde toplumun erkek egemen bir yapıda olmasını getirmiştir. Bu
yüzden kız çocuklarına kıymet verilmemiş, onlara toplum içinde biçilen değer erkeğe hizmet etmenin ötesine geçememiştir. Toplumu yöneten ve yönlendirenler,
toplum için değer belirleyenler arasında kadının olması hiçbir zaman mümkün
olmamıştır. Aslında aynı anlayış Kur’an’ın inişinden sonra da devam etmiş, bizzat İslam uleması eliyle oluşturulan hukukların temeline yeniden erkek egemen
anlayış hâkim olmuştur.
Bir toplumun yapısında erkek egemen bir anlayışın olması ne kadar yanlışsa,
kadın egemen bir anlayışın olması da o kadar yanlıştır. Muhammed (as)’e verilen
Kur’an, toplumun erkek egemen yapısını ortadan kaldırıp, yerine kadın egemen
bir yapıyı inşa etmemiştir. Kur’an toplumun temel yapısının, hukuk sitemlerinin
cinsiyet üzerinden belirlenmesini kaldırmış, yerine hak üzerinden hukuk belirlemeyi koymuştur. Geleneksel anlayışın tersine Kur’an ne erkeği öne geçirmiştir
ne de kadını. O sadece Yüce Allah’a gönülden bağlı kullar olmayı öne geçirmiş,
değerlerini bunun üzerinden oluşturmuştur.
Nisa 4/124

ِ ومن يعم ْل ِمن الص ِالح
ون
َ ات ِم ْن َذ َكرٍ أَ ْو أُ ْن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُو ٰ َل ِئ َك َي ْد ُخ ُل
َ َّ َ
َ َْ ْ َ َ
ِ
ون َنقيرا
الجنة ول يظلم
ً َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ

Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar
cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar (TDV meali)  

İşte Kur’an’daki bu ayet istisnasız tüm resullerin getirdikleri vahiylerin temel
prensiplerindendir. İslam’ın resulleri olan Yakup ve Yusuf’un da getirdikleri bu
prensip üzerine temellendirilmiştir. Muhammed (as)’in geldiği toplumda erkek
egemen bir anlayış olduğu için, onun toplum yapısından kaldırdığı şey erkek hegemonyası olmuştur. Ama bu Yusuf’ta kadın hegemonyası olmuştur. Asıl olan
şey toplumun yapısından herhangi bir cinsiyetin hegemonyasını kaldırmaktır.
Ayette anlamaya çalıştığımız ve genelde “ana babasını tahtın üzerine kal-
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dırıp oturttu” şeklinde çevrilen ش
ِ ْ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعرbu cümle işte tam da bundan
bahsetmektedir. Biraz önce ayette geçen  َو َرفَ َعrafea kelimesinin anlamının bir şeyi
yukarı kaldırmak manasında olduğunu belirtmiştik. Öte yandan cümlenin içinde
“oturttu” anlamı verebileceğimiz herhangi bir kelimenin olmadığını da belirtmiştik. Cümleye kaldırmak kök anlamı üzerinden mana verilecekse bunun “ana-babayı o tahtın üzerine kaldırdı” şeklinde olması gerekmektedir. Cümlede geçen
 أَبَ َو ْي ِهebevey kelimesi aslında “iki baba” anlamındadır. İsfahani; amca ile babanın,
anne ile babanın, dede ile babanın ebeveyn olarak adlandırıldığını söylemektedir.
Nitekim surenin en başında Yakup, bu kelimeyi ataları İbrahim ve İshak için kullanmıştı. ق
َ ك ِم ْن قَ ْب ُل إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َحا
َ  َك َما أَتَ َّمهَا َعلَ ٰى أَبَ َو ْيTıpkı daha önce iki baban İbrahim
ve İshak’a tamamladığı gibi…(Yusuf 6)
Bu kelimenin Yusuf’un hayatında ne anlama geldiğini tam olarak anlamak
için, yaşanılan tüm olayların temelinde aslında Yusuf’un resul silsilesinde atalarından sonra gelen resul olması yatmaktaydı. Bizzat kardeşleri Yusuf’un İbrahim
ve İshak’ın mirasına sahip olmasını engellemek için onu hadım edip köle haline
getirmişlerdi. Yusuf’a kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamak suçunun isnat edilmesi, onun İbrahim soyundan olduğunu gizlemesinden dolayı olmuştur. Sonunda bu süreçlerin hepsi bitmiş, Yusuf ülkenin ve bölgenin sözü en fazla dinlenilen
insanı olmuştur. O İbrahim soyu olmasından dolayı bir sürü zorluk yaşasa da bu
soya mensup olmasından dolayı resul olmuş, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmıştır. Bu soya mensubiyet sadece biyolojik bir mensubiyet değildir. Nitekim
Yüce Allah İbrahim’in tüm iman edenlerin babası olduğunu buyurmuştur.
Hac 22/78

ِ َّ 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
َّ
ُ َْ َ
ُ َّ َ ْ َ ٰ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ

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! (DİB meali)

Evet İbrahim iman eden herkesin babasıdır. Bu babalık nasıl ki bizim için biyolojik bir anlam taşımıyorsa, Yusuf için de öyledir. Her ne kadar Yusuf biyolojik olarak da İbrahim torunu olsa bile, İbrahim’i değerli kılan onunla biyolojik
anlamda bir bağının olması değil, kesinlikle iman bağıdır. Yani Yüce Allah’ın dinidir. İbrahim ve diğer resullerin hepsini değerli kılan şey sadece Yüce Allah’ın
dinidir. Unutulmamalıdır, onlar Allah’ın seçimi sonucunda resul kılınmış, Allah
onları alemlerin en değerlisi haline getirmiştir. İşte anlamaya çalıştığımız 100.
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ayetin ilk cümlesinde geçen ebeveyh kelimesi bu bağı ifade eden bir kelimedir.

”O arşı iki atasına nispet etti…”

َو َر َف َع أَ َب َو ْي ِه َع َلى ا ْل َعر ِش
ْ

Buradan çıkan şey, ülke yönetimi üzerindeki anaerkil anlayışı kaldırıp yerine
erkek egemen bir anlayışı yerleştirdi şeklinde bir saçmalık asla olamaz. Bu cümlede iki atasının bu şekilde anılması, kıssa boyunca bunu hep saklamak zorunda kalmış olmasındandır. Yani Yusuf elde ettiği şeylerin tamamının temelinde,
Yüce Allah’ın İbrahim’e olan vaadinin olduğunu asla unutmamıştır.

Hepsi ona (Yusuf’a) saygı ile eğildiler (DİB meali).

َو َخ ُّروا َل ُه ُس َّج ًدا

Anlamaya çalıştığımız cümlenin ardından gelen bu cümle, birçok meal tarafından tıpkı yukarıdaki DİB meali gibi çevrilmiştir. Bir kısmında ise yukarıdaki parantez içi (Yusuf) kelimesinin yerinde (Yakup) kelimesi geçmektedir. Kimi
müfessirler ayette geçen ُ“ لَهona” kelimesinin Yakup’u kast ettiğini söyleyerek,
Yusuf da dahil tüm oğulların ve aile bireylerinin Yakup’a secde ettiklerini söylerken, kimisi tam tersini söyleyerek ُ“ لَهona” kelimesinin Yusuf’u kast ettiğini,
babası da dahil tüm aile bireylerinin ve özellikle kardeşlerin ona secde ettiğini
söylemişlerdir. Aslında secde edilen ister Yakup olsun isterse Yusuf, her iki durum da sorunlu bir durumdur. Doğrusu bunun üzerinde fazla zaman harcamaya
da gerek yoktur. Yusuf ve Yakup iki Allah resulüdür. Ne kendileri başkalarına
secde ederler ne de başkalarının kendilerine secde etmesine rıza gösterirler. Onlar, kendileri de dahil herkesin Yüce Allah’tan başkasına secde etmemesi için risaletle kullara gönderilmişlerdir. Bu onların misyonudur. Müfessir ve meal ulemasının bu gerçeği ıskalayarak kimin kime secde ettiği şeklinde oldukça abes bir
tartışmanın içine girmeleri anlaşılır gibi değildir.
Meryem 19/58

ِ
ِ الل ع َليهِ م ِمن النبِي
ِ
ِ
وح
ٍ ُآد َم َو ِم َّم ْن َح َم ْل َنا َم َع ن
َ ِين م ْن ُذ ِّر َّية
َ ّ َّ َ ْ ْ َ ُ َّ ين أَ ْن َع َم
َ أُو ٰ َلئ َك ا َّلذ
ِ
ِ
ِ و ِمن ذ ِري ِة إِبر
ات
اه
ُ اج َت َب ْي َنا ۚ ِإ َذا ُت ْت َل ٰى َع َل ْيهِ ْم َآي
ْ يم َوإ ِْس َرائ َيل َوم َّم ْن َه َد ْي َنا َو
َ َ ْ َّ ّ ُ ْ َ
الر ْح ٰ َم ِن َخ ُّروا ُس َّج ًدا َو ُب ِك ًّيا
َّ

İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan,
İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine
nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman
ağlayarak secdeye kapanırlardı. (DİB meali)

Bu şekilde onlarca ayet bulunmasına rağmen Yusuf suresindeki kullanımdan
kimin kime secde ettiğini tartışmanın tutarlı olmadığı gayet açıktır. Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz
meal şu şekilde olmalıdır.
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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 جع َلها ربِي ح ًّقا ۖ و َق ْد أَحسن بِي ِإ ْذ أَ ْخرج ِني ِمن
ِكم
السجن وجاء ب
َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ
ُْ َ َ َ ِ ْ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اء
ش
ي
ا
م
ل
يف
ط
ل
ِي
ب
ر
ِن
إ
ۚ
ي
ت
و
ِخ
إ
ن
ي
ب
و
ي
ن
ي
ب
ن
ا
ط
ي
الش
غ
ز
ن
ن
أ
د
ع
ب
ن
م
و
د
ب
ل
ا
ن
ْ َ ْ َ ِم
ُ َ َ َ ٌ َ ّ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ُ
ُ

O ülkenin yönetimini iki atasına (İbrahim ve İshak) nispet etti. Hepsi ona (Allah’a) bir secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önceki
rüyamın aslıdır. Rabbim onu bir hakikat kıldı. Rabbim bana, şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; beni o gizlilikten çıkararak ve sizi o çölden
getirerek de ihsanda bulunmuştu. Şüphesiz Rabbim, dileyeceği şeyi tam zamanında yapandır. Çünkü El Alim, El Hâkim sadece O’dur.
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YUSUF SURESİ AYET MEALLERİ
Kıymetli okuyucu; Yusuf Suresi Yahudi’ler konusunda başlattığımız SEBT
çalışmasının akabinde yaklaşık bir yıldır gündemimize girmiş bir konudur. Birçoklarının aşk hikayesi deyip ilgilenmediği, bir kısmının da kemikleşmiş bazı anlamlar üzerinden kimi dersler çıkarmaya çalıştığı Yusuf Suresi; hakkında neredeyse hiç hadis bulunmayan, ancak afaki rivayetler ile çerçevelenmiş ve üzerinde
neredeyse hiç İsrail ve oğullarını anlama çabası sarf edilmemiş suredir. Zira geleneğimiz tamamen bir İsrailiyat yaftası olan Yakup İsraildir (Allah ile Güreşen)
fikrini benimsemiştir. Oysa bunun doğru olup olmadığının en fazla araştırılması gereken yer, Kur’an’ın Yusuf suresidir... Her nedense en fazla karartma da bu
sure üzerinde yapılmıştır. Yusuf Suresi; eski ulemanın Arapça gramer kuralları
açısından en fazla açmaz ile karşılaştığı ve çözümsüz bıraktığı bir suredir. Günümüz uleması da bu karartmayı kaldırmamakta ısrarlıdır.
Bütün olarak yayınladığımız bu mealin, mevcutların çok dışında anlamlar
içermesi ve özellikle Mısır sürecinde geleneğin hikâye haline getirdiğinden daha
fazla kahramanı içermesi, tamamen Arapça gramer kurallarına bağlı kalmanın
neticesidir. Yani hiçbir şekilde İsrailiyat kaynaklı anlama değil olabildiğince ve
güç yetirildiğince metne sadık kalınmıştır.
Allah’tan ki elimizde tek kelimesi değişmemiş Kur’an var ve yine Allahtan ki
Kur’an eğip bükmeye müsait olmayan son derece belirgin kurallara sahip Arapça
dili ile indirilmiştir...
Kur’an kavramlarını ve kıssalarını anlamlandırırken, Arapça gramer kurallarına uyulmadığına dair tefsir ve meallerimiz maalesef binlerce örnekle doludur.
Kritik ve şaibeli hemen her yerde; fiillerin isme (ya da tersi), mazi olanın muzariye (ya da tersi) dönüştürüldüğüne, müzekker ve müennes ayrımlarına dikkat
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edilmediğine, ibarelere yapışık zamirlere dikkat alınmadığına ve hiç manaya katılmadığına, ibare anlamlarının keyfi olarak hikayeye uydurulduğuna tanık olunmaktadır. Bu tahliller normal koşullarda konuya ehil birinin kanını dondurması
gerekirken, ulemanın bu hataları halen, göz göre göre ve fütursuzca sürdürmesinin bir mantığını biz bulamadık!.. Kur’an’ın gerçeğin ta kendisi olmasına gölge
düşüren tarihselci ve rivayet esaslı tüm yaklaşımları arkamıza atıyor ve değerlendirmelerinize bırakıyoruz.
Sonuç olarak tüm tahliller ve varılan sonuçlar elbette ki Kur’an’ın kendisi değildir. Bu surede varılan tahlillerin gerekçelerini aynı dilin kuralları ile sonuna
kadar eleştirmek herkesin hakkıdır. Arapça son derece kurallı ve oraya buraya çekiştirilemiyecek bir yapıya sahiptir. Eleştirenlerden eleştirilerini söz konusu dilin
bu kuralları çerçevesinde yapmaları, mevcut çıkarımları eleştirecek olanlar üzerinde de bizim hakkımızdır. Ancak bizler için Kur’an, böylelikle; ortaya koyduğu
kendi meselelerini aşamayan mücmel bir kitap olmaktan çıkıp, aslolan muhkem
yapısı ile anlaşılabilir hale gelecektir.
Gayret bizden başarı Allah’tandır.
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َسُو َرةُ يُوسُف

YUSUF SURESİ

َّ بِس ِْم
َّح ِيم
ِ للاِ الرَّحْ ٰ َم ِن الر

Bismillahirrahmanirrahim
Er Rahman, Er Rahim Allah adıyla

ِين
ِ ات ا ْل ِك َت
ِ اب ا ْل ُمب
ُ الر ۚ ِت ْل َك َآي

(12/1) ELİF! LAM! RA! İşte bunlar El Mubin (açık ve açıklayıcı) o kitabın
ayetleri.

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

(12/2) Onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Belki siz aklınızı kullanırsınız

آن َوإ ِْن ُك ْن َت ِم ْن
َ َن ْح ُن َن ُق ُّص َع َل ْي َك أَ ْح َس َن ا ْل َق َص ِص ب َِما أَ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْي َك ٰ َه َذا ا ْل ُق ْر
ِِ
ِ ِِ
ين
َ َق ْبله َلم َن ا ْل َغافل

(12/3) Sana vahyettiğimiz işte bu (Arapça) Kur’an’la, bundan önce iç yüzünü
bilmeyenlerden251 biri olduğun kıssaların en güzelini sana biz anlatıyoruz.

ِ
ِ ِ
الش ْم َس َوا ْل َق َمر
َّ ت أَ َح َد َع َش َر َك ْو َك ًبا َو
ُ وس ُف لَبِيه َيا أَ َب ِت ِإنّي َرأَ ْي
ُ ُِإ ْذ َق َال ي
َ
ِ ِ رأَيتهم ِلي س
ين
َ اجد
َ
ْ ُُْ َ

(12/4) Bir zamanlar Yusuf babasına: “Babacığım, ben kesinlikle on bir Kevkeb ve o Şems’i ve o Kamer’i gördüm. Onları da benim için secde ediciler olarak
gördüm” demişti.

ان
َ الش ْي َط
َّ يدوا َل َك َك ْي ًدا ۖ إ َِّن
َ َق َال َيا ُب َن َّي َل َت ْق ُص ْص ُر ْؤ َي
ُ اك َع َل ٰى إ ِْخ َو ِت َك َف َي ِك
ِ ِ ْ ِل
ِين
ٌ ل ْن َسان َع ُد ٌّو ُمب

(12/5) (Babası): “Evladım! Rüyanı kardeşlerine kıssa etme. Yoksa, hileli bir
yöntemle sana bir komplo kurarlar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık düşmandır” demişti.

ِ 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
َ
ْ
ٰ
 ِبمَاkelimesi bir harfi cer ve bir ismi mevsulden oluşmuş bir kelimedir. “şeylerle” ya da
“şeyle” anlamı vermektedir. Kelimede kullanılan ismi mevsulün tekili ve çoğulu aynıdır.
251
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ِ آل يعقوب كما أَتمها على أَبويك ِمن قبل إِبر
ِ
اق ۚ إ َِّن َر َّب َك َع ِليم
اه
َ يم َوإ ِْس َح
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ
ٌ
َح ِكيم
ٌ

(12/6) 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 nimetini tamamlayacak. Şüphesiz ki Alim,
Hakim olan sadece Rabbin’dir.

ِ ِ ات ِل
ِِ
ِ َ َل َق ْد َك
ين
َ لسائل
ُ ُان في ي
َّ ٌ وس َف َوإ ِْخ َوته َآي

(12/7) Gerçeği talep edenler için252 Yusuf ve kardeşleri hakkında bu anlatılanların253 gerçeği gösteren işaretler254 olduğunda255 hiç şüphe yoktur256.

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

(12/8) Bir gün (kardeşleri şöyle) demişlerdi: “elbette ki Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha tercihe şayandır. Oysa güçlü bir topluluk olan biziz. Babamız
gerçekten açık bir sapkınlık içinde.257”

ِ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

(12/9) “Öldürün Yusuf’u veya (görünür şekilde)258 bir kökten söküp atın onu
ki; babanızın şeref ve itibarı (Resullüğü)259 size geçsin. Bundan sonrasında bir Salihler kavmi olursunuz.”
252
Soru sormanın amacı gerçeği öğrenmektir. Hele bu soru Kur’an’a soruluyorsa kişinin
ulaşacağı şey gerçekten başka bir şey değildir. Bu yüzden َ لِلسَّا ِئلِينkelimesine “gerçeği talep
edenler için” anlamı verilmiştir.
253
“hakkında bu anlatılanlar” şeklinde çevirimiz ayette geçen  فِيharfi cer’i’ne dayanmaktadır. Bu harfi cer bir şeyin içeriğine işaret etmektedir. َ فِي يُوسُفibaresi normal olarak Yusuf’ta
şeklinde çevrilmesi gerekmektedir. Fakat Yusuf dendiğinde Kur’an dışındaki bilgiler değil,
Yusuf’un Kur’an’da anlatılan kıssası kast edilmektedir. Yusuf’un ve kardeşlerini soranlar için
ayetler olması, Yusuf’un sorulacağı tek yerin Kur’an olmasındandır. Bu yüzden harfi cer’i’ne
“Yusuf ve kardeşleri hakkında bu anlatılanlar” anlamı uygun görülmüştür.

ٌ  آيKelimesinin işaret, alamet, belge anlamlarına dayanarak bu mana verilmiştir. Alَات
lah’ın tüm ayetleri gerçeğin belgeleridir.

254

255

َ َكانFiilinin oldu, idi, ..haline geldi anlamlarına dayanarak.

 َل َق ْدİbaresini oluşturan  لharfinin ve  قدedatının kesinlik anlamına dayanarak.
257
Bu ayette geçen ُّ أَحَ بkelimesi yine Yusuf suresinin 33.ayetinde “daha çok tercih etmek”
manasında kullanılmıştır.
256

258
Ayette geçen “evitrahuhu” kelimesinin asıl anlamı “bir şeyi görünsün diye atmaktır” Parantez içi yaptığımız (görünür bir şekilde) şeklindeki açıklamamız bundan dolayıdır.
259

 َوجْ ُهKelimesinin şeref ve itibar anlamına dayanarak.
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ِ ِ
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
َ َّ َّ

(12/10) İçlerinden sözü dinlenen: “Eğer uygulayanlar (ben değil)260 sizler olacaksanız, yemin olsun ki,261 Yusuf’u o hadımlığın bilinmezliklerine262 kavuşturarak263 kahredin/etkisiz hale264 getirin, ki; (o zaman bildiğiniz)265 o kervan onu köle
olarak266 alacaktır” dedi.

ِ َقالُوا يا أَبا َنا ما َل َك َل َت ْأمنا ع َلى يوس َف وإ َِّنا َله َل َن
ون
َ اص ُح
ُ
َ
َ َ َ
ُ ُ ٰ َ َّ َ
(12/11) “Ey babamız! Ne oldu sana ki; Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun?
Gerçekten biz onun için elbette ki samimi olanlarız.

ون
َ ُأَ ْر ِس ْل ُه َم َع َنا َغ ًدا َي ْر َت ْع َو َي ْل َع ْب َوإ َِّنا َل ُه َل َح ِافظ

(12/12) Yarın onu bizimle gönder de yesin içsin, eğlensin. Kesinlikle biz onun
için yemin olsun ki koruyucularız.

ون
ُ َق َال ِإ ِنّي َل َي ْح ُزنُ ِني أَ ْن َت ْذ َه ُبوا ب ِِه َوأَ َخ
َ اف أَ ْن َي ْأ ُك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب َوأَ ْن ُت ْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل

(12/13) Dedi ki “ona ilgisiz kalmanız elbette beni hüzünlendirir fakat o kurt

(beni karıştırmadan) şeklindeki parantez içi cümlemiz, bu kardeşin fikir veren, azmettiren ama fiili olarak yapılanlardan uzak durmasından kaynaklanmaktadır. 19. ayette aracılık
yapan, 83 ve 84.ayetlerde konuşurken hep kendini yapılanların dışında tutmasından dolayı bu
parantez içi cümle konulmuştur.

260

261

َ لKasem Lam’ı olarak alınmıştır.

ِّ ْالجُبKelimesinin “cinsel organı kökten kesilmek” anlamına ve ayrıca ibarenin başındaki
 الtakısının bilinen bir şeyden bahsediyor olmasına dayanarak.
263
ُ َوأَ ْلقُوهFiilinin “kavuşmak, iletmek” manalarına dayanarak.
262

 َت ْق ُتلُواKelimesinin “kahretmek, etkisiz hale getirmek” anlamlarına dayanarak. Bu şekilde
Kur’an’da pek çok kullanım vardır. Mesela; Müddessir 19 ve 20. Ayetlerde geçen KUTİLE
öldürmek manasında değildir.

264

“Bildiğiniz o kervan” diye çevirmemizin gerekçesi  ال َّسيَّارَ ِةkelimesinin başında bulunan
EL takısıdır.
266
“Köle yapsın” diye çevirdiğimiz  ي َْل َتق ِْط ُهkelimesindeki LKT “buluntu veya atılmış çocuk”
anlamındadır. Kardeşlerin Yusuf hakkında özellikle bu kelimeyi kullanmasının temel sebebi Lakit yani buluntu olan biri hiç kimse ile vela bağı kuramaz ve kimse de ona vela yoluyla
mirasçı olamaz. Üstelik bu hadım edilmiş bir çocuk olursa resul bile olsa devamı olmayacak
demektir. Öte yandan kardeşlerin bu kelimeyi kullanması onların Yusuf’u kervana buluntu çocuk olarak satmayı planladıkları anlamına gelmektedir. Zira onlar kervanlardan herhangi biri
dememiş “o kervan demişlerdir. LKT kelimesi ile ilgili bkz. El Müfredat LKT md. Ve İmam
Kurtubi; El Camiu li Ahkamil Kur’an c.9.s.206.
265
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gibi gaddar ve kurnaz olanın267 onu heder etmesinden268de korkuyorum. Siz onun
iç yüzünden269 gaflette olanlarsınız.

ِ َقالُوا َل ِئن أَ َك َله ال ِ ّذ ْئب و َنحن عصب ٌة إ َِّنا ِإ ًذا َل َخ
ون
َ اس ُر
ْ
ُ
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ

(12/14) Dediler ki “Biz güçlü bir toplulukken onu o kurt gibi kurnaz ve gaddar olan gasp271 ederse o zaman biz elbette ki hüsranda olanlarız demektir.”
270

ِ
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

(12/15) Ne zaman ki onu götürdüler ve hadımlığın bilinmezliklerine sokmak
için bir araya geldiler,272 ona “bu tuzaklarını (hiç beklemedikleri bir anda)273 kendilerine bildireceğinin farkına varamıyorlar” diye vahy ettik.

ون
َ اه ْم ِع َش ًاء َي ْب ُك
ُ َو َج ُاءوا أَ َب

(12/16) Ağıtlar yakarak akşam üzeri babalarına geldiler.

ِ َقالُوا يا أَبا َنا إ َِّنا َذهب َنا َنستب ُِق و َتر ْك َنا يوس َف ِع ْن َد مت
اع َنا َفأَ َك َل ُه ال ِ ّذ ْئ ُب ۖ َو َما أَ ْن َت
ََ
َ َ
ُ ُ َ َ َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ين
َ ب ُِم ْؤم ٍن َل َنا َو َل ْو ُك َّنا َصادق

(12/17) “Ey babamız! Gitmiştik, yarışacaktık. Yûsuf’u da eşyamızın yanında
terk etmiştik. (Bir de ne görelim) o kurt gibi gaddar ve kurnaz olan274 onu gasp etmiş.275 (onu koruma sözümüze) Sadıklar olsaydık da sen zaten bize hiçbir zaman276
güvenen biri değildin.
267

17. ayetteki dipnotlar.

268

17. ayetteki dipnotlar

َ غَ ا ِفلُونkelimesi bir şeyden habersiz olmayı değil, “haberli ve göz önünde olanın iç yüzünü bilmemeyi” ifade eder.
269

270

17. ayetteki dipnotlar

17. ayetteki dipnotlar.
ُ أَنْ َيجْ عَ لُوهkelimesindeki CEALE fiilinin “kılmak, yapmak, atamak, şekle sokmak, biçim
vermek, tayin etmek” anlamlarına dayanarak.
271
272

273
Nebee “tüm yalanlardan arınmış şok edici haberi vermek” anlamındadır. Şok ediciliği
iki şekildedir. Birincisi hiç beklenmeyen bir anda gerçekleşmesi, ikincisi, şok edici bir şekilde
gerçekleşmesi. Parantez içi açıklama buna dayanmaktadır.
274
ِّ Kelimesinin “kurt gibi kurnaz ve gaddar oldu ve bir kavmin lideri” anlamına dayaُالذ ْئب
narak. Kelimenin başındaki  الtakısı çeviriye “o” şeklinde yansımıştır.
275
Kelimesinin gasp etti, heder etti ve haksız yere birinin malını yemek anlamındaki “mal
yemenin” bildiğimiz manada malı ağız yoluyla yemek olmadığı, malı sahibinden alıp başkasının zimmetine geçirdi anlamından yola çıkarak bu manaya ulaşılmıştır.
276

dir.

Olumsuzluğun  بharfi cer’i ile gelmesi, güven ihtimalinin hiç olmadığını pekiştirmekte-
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ِ وجاءوا ع َلى َق ِم
يص ِه ب َِد ٍم َك ِذ ٍب ۚ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َل ُكم أَ ْن ُف ُس ُكم أَ ْمرا ۖ َف َصبر
ْ
ً ْ
ٌْ
ٰ َ ُ َ َ
ِ
ون
ٌ َج ِم
َ اللُ ا ْل ُم ْس َت َعا ُن َع َل ٰى َما َتص ُف
َّ يل ۖ َو

(12/18) Onun nefretini277 yalancı bir makyajla278 büründüler. 279 (Yakup) dedi
ki; hayır öyle değil, hasediniz280 size bir tuzağı süslü göstermiş. Bundan sonrası281 güzel sonucu beklemektir.282 Vasıflandıracağınız şeye karşı yardımı umulacak sadece Allah’tır.

َ
َ
وه
ُ ار ٌة َفأ ْر َس ُلوا َوارِ َد ُه ْم َفأ ْد َل ٰى َد ْل َو ُه ۖ َق َال َيا ُب ْش َر ٰى ٰ َه َذا ُغ َل ٌم ۚ َوأَ َس ُّر
َ َو َج َاء ْت َس َّي
بِضاعة ۚ والل ع ِل
ون
َ يم ب َِما َي ْع َم ُل
ٌ َ ُ َّ َ ً َ َ

(12/19) (Bekledikleri o) kervan geldi,283 bunun üzerine284 onlar (Yusuf’un kardeşleri) azmettiricilerini285 gönderdiler. O da üzerine düşen286 aracılığını yaptı287.
(Kervandakilere) şu köle çocuk288 (sizin için) ne kadar iyi bir haber.289 Ve onun
etinin kesik olduğunu290 açığa çıkardılar (gösterdiler).291 Allah bu şeyi (tasarlayarak) yapıyor olduklarını elbette bilendir.

ٍ
ٍ اهم مع ُد
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َّ ودة َو َكانُوا فيه م َن
َ ْ َ َ َو َش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َب ْخس َد َر
َ الزاهد

277

 َقمِيصِ هKelimesinin “nefret etmek” manasına dayanarak.

 ِبدَ ٍمkelimesinin “sıvamak, boyamak” manasına dayanarak.
 َوجَ اءُوا عَ َل ٰىİbaresinin ala harfi ceri ile geldiğinde “bir şeyin üzerine, bir halin üzerine geldiler” anlamına dayanarak.

278
279

 نفسkelimesinin “kıskançlık, haset” manaları için bkz. Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni
Sözlük, NFS md.s. 2032
280

281

“Bundan sonrası” anlamı  فharfinden kaynaklanmaktadır.

 صبرkelimesinin “sakin etmeksizin sonucu beklemek” manası için bkz. Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük, SBR md.s.1390
282

ٌ سَ يَّارَ ةKelimesinin başında o takısı olmadığı halde “o kervan” diye çevirmemizin sebebi,
bu kelimenin 10. ayetteki kullanımına dayanmaktadır.

283

284

“Bunun üzerine” anlamı fiilin başındaki  فharfine dayanmaktadır.

َارد
ِ  َوKelimesinin “önder, lider, bir fikir ve düşünce etrafında insanları birleştiren, onları
yönetip sevk eden” anlamlarına dayanarak bu anlam tercih edilmiştir.

285

286
287

ُ دَ ْل َوهKelimesinin “üzerine düşen görev” anlamına dayanarak.
 َفأ َ ْد َل ٰىKelimesinin “aracılık yapmak” anlamına dayanarak.

288

 ُغلَ ٌمKelimesinin “köle çocuk” anlamına dayanarak.

289

 ُب ْشرَ ىKelimesinin “beklenen ve umulan bir şeyin haberi” anlamına dayanarak.

290
291

 ِبضَ اعَ ًةKelimesinin “bütünden bir parçayı koparıp atmak” manasına dayanarak.
ُ َوأَسَ رُّ وهKelimesinin “açığa vurmak” anlamına dayanarak.
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(12/20) Onun eşsiz değerini292 düşürerek,293 sayılabilir294 dirhemlere295 sattılar.
Zaten296 daha önce de , onun297 değerini bile bile küçümseyenlerden olmuşlardı.298

َ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
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

(12/21) 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.

ِ ِ
ِ
ِ
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

(12/22) Olgunluk çağına ulaştığında ona (Yusuf’a) bir muhakeme yeteneği ve
bir ilim verdik. Biz, Muhsinlere işte böyle karşılık veririz.”

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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
َ َ

(12/23) 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
َ
ْ َ َّ َ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ص
ل
خ
م
ل
ا
ا
ن
اد
ب
ع
ن
م
ه
ِن
إ
ۚ
اء
ش
ح
ف
ل
ا
و
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
َ

(12/24) (Kadın) Buna (anlattıklarına) kesinlikle çok üzülmüştü. Eğer (Yusuf)
Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, o da (başına gelenlere) çok üzülmüştü.
Bunu açıklaması (ona isnat edilen) o fuhşu ve o kötülüğü ondan uzaklaştıracağımız içindi. Çünkü o zaten (o fuhuş ve o kötülükten) arındırılmış kullarımızdandır.
292

rak.
293
294

َن
ٍ  ِب َثمKelimesinin “yüksek değer, paha anlamına” ve kelimenin nekira gelmesine dayanaَن
ٍ  ِب َثمKelimesinin “ayıplamak, kusurlu göstermek” manalarına dayanarak.
 َمعْ دُودَ ٍةKelimesinin “sayılmış, sayılması mümkün olan” anlamlarına dayanarak.

295

 دَ رَ ا ِه َمkelimenin ayette cem’i (çoğul) kullanımına dayanarak.

296

 َوHarfine ve sonrasında gelen anlamın harfe yüklediği misyona dayanarak.

297

 فِي ِهHarfi cer ve zamir kullanımına dayanarak.

َّ Kelimesinin “bir şeyin değerini bildiği halde onu küçümsemek, ona iltifat etmeَالزا ِهدِين
mek manalarına dayanarak.
298
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ِ
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
ٌ

(12/25) 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.

ِ َ 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
َ
َ َُ َ
َ
ُ

(12/26) (Yûsuf) “Ama o (kadın) benim hakkımda soruşturma yapmıştı” dedi.
Ve oranın (Mısır’ın) ehlinden 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

(12/27) “Eğer görevi bir tedbir ile iptal edilmişse (kadın) yalan söyledi, o ise
(kraliyet ailesine) sadıklardan biridir.

ِ َ
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
ْ
ْ
ٌ

(12/28) (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

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

ۖ 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

(12/30) (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.

ِ َ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 ْيد َ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
ٌ
ً
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(12/31) (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 onlara.” Sonunda onu anlayıp, onu çok zorladıklarında ve ardından ittifaklarını bozduklarında: “Allah için nitelemelerimizden beriymiş. Eğer bu değerli bir melekten başkası değilse, bunda bir beşerlik de
bulunmamaktadır” dediler.

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
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

(12/32) (Aziz kadın) dedi ki: “İşte siz busunuz ki; onun hakkında beni kınamıştınız. Andolsun, ben sadece kendisi hakkında onu sorgulamıştım ama o hep
sustu, konuşmadı. Ama eğer ona emredeceğim şeyi yapmaz ise tutuklanacağı ve
aşağılananlardan biri olacağı kesin.

ِ
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

(12/33) (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.

ِ
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
ُ

(12/34) Rabbi, onun duasını kabul etti ve Onların (kadınların) onun hakkındaki yöntemlerini boşa çıkardı. Çünkü; Es-Semi, El-Alim olan sadece O’dur.

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

(12/35) Sonra, ayetleri görememenin ardından (ortaya çıkış) zamanına kadar
onlar, onu gizlemeye başladılar.

ِ 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

(12/36) O gizliliğe onunla beraber (yardımlaşmaya) iki danışman da dahil olmuştu. İkisinden biri “şüphesiz 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 herkese üstün gelir”
dedi.” (İkisi birden) “bize onun (sana yapılan isnadın) aslının doğru haberini sen
bildir, çünkü biz senin Muhsinlerden biri olduğuna kesinlikle eminiz (görüyoruz,
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dediler).”

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

(12/37) (Yusuf) “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gelmezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak. Şüphesiz ki ben Allah’a ve kendilerinden
olan o sonrakine güvenmeyen, kendilerini de gizlemiş bir kavmin diktesini kendi
haline bıraktım” dedi.

ِ َّ 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
ر
ك
ش
ي
ل
اس
الن
ر
ث
ك
أ
ن
ك
ل
و
اس
الن
ى
ل
ع
و
ا
ن
ي
ل
ع
الل
ل
ض
ف
ن
م
ك
ل
ذ
َ ُُ َْ َ
َّ َ َ ْ َّ َ ٰ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ٰ ۚ َش ْيء

(12/38) “(Çünkü) Atalarım İbrahim İshak ve Yakup’un bildirisinde peşleri
sıra (ben) geldim. 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.”

ِ
ِ
ِ
ََ
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

(12/39) “Ey o gizlilikteki arkadaşlarım”! Ne yani parçalanmayan (bir tek) otoritesi olan Allah’tan, ayrılık çıkarıp parçalayan yöneticiler mi daha iyi?

ِِ
ِ َ 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
َ الناس َل َي ْع َل ُم
َّ أَ ْك َث َر

(12/40) “Siz, Allah’ın astında, sizin ve atalarınızın birtakım yüceliklerle nitelediğiniz dişiden başka bir şeye tapmıyorsunuz. Allah ona (dişiye) herhangi bir
otorite indirmemiştir. Onun Hükmü Allah’tan başkasının değildir. (Allah) kendisinden başkasına kul olmanızı emretmemiştir. Geçerli olan o din işte budur. Ama
insanların çoğunluğunu bunu bilmiyor.

ِ
ِ
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
َ ْ ُْ
َ ْ
ُْ
َ

(12/41) “Ey o gizlikte arkadaşlarım ikinizden birine gelince, rabbine gizlilik
iletmeye devam edecek, (ikinizden) o diğerine gelince; konumunu güçlendirecek,
böylelikle (kadın) onun başkanlığında herkese üstün gelecek. İşte onun hakkında
görüş de isteyeceğiniz o işin zamanına gelindi.”

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
ْ َّ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ
َ
ْ
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ِ ِ
ِ
ِ َ َف َلب
ين
َ الس ْج ِن ب ِْض َع سن
ّ ِث في

(12/42) 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.

ٍ 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
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ َ ٰ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ٍر
ون
ر
ب
ع
ت
ا
ي
ؤ
لر
ل
م
ت
ن
ك
ِن
إ
اي
ي
ؤ
ر
ي
ف
ي
ون
ت
ف
أ
ل
م
ل
ا
ا
ه
ي
أ
ا
ي
ۖ
ات
ِس
ب
ا
ي
ر
خ
أ
و
ض
خ
ُ
ْ
َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
ُ ْ َ َ َ ُّ َ
َ َ ََ َ ْ ُ
(12/43) 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.

ِِ ِ
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

(12/44) Dediler ki: “Bunlar derlenmiş asılsız düşlerdir. Biz asılsız düşlerin
te’vilinin alimleri değiliz.

ِ 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
ْ
َ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ْ ّ

(12/45) İkisinden (Yusuf’a) sırdaşlık yapmış o kişi, nice zamandan sonra hatırladı ve “Ben size onun aslını bildirebilirim, beni elçi olarak belirleyin” dedi.

ٍ 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
َّ
ُ ْ
َ
َ َ َ َ
ُ ُ

(12/46) “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.

ِ ِ
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

(12/47) (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 تُ ْح ِصن
ٌ ثُ َّم َي ْأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َس ْب ٌع ش َد

(12/48) “Çünkü bunun ardından şiddetli bir sıkıntı (korku) başlayacak. (İnsanlar) Koruma altına aldığınız az şeyden başka siz ne sunmuşsanız onları yiyecekler.

YUSUF - 3

197

ِ ِ
ِ ِْ
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

(12/49) “Çünkü; onda yağmurun yağacağı ve yine onda insanların sağım yapacakları yıl, (ancak) bunun ardından gelecek.

ِ 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
َّ
ْ
ٌ

(12/50) 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.

ِ َّ ِ 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

(12/51) 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.

ِِ
ِ
َِ
ِ ِ
َ
َ
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

(12/52) “İşte bu, benim o sırda hiçbir zaman ona (Yusuf’a) hainlik yapmadığımı bilmesi içindir.” Zaten Allah o hainlerin yöntemini doğru sonuca ulaştırmaz.

ِ
ِ
ِ ُ 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
ٌ

(12/53) Kendimi aklamıyorum. Rabbimin esirgediğinin dışında kıskançlık kesinlikle kötülüğü emredicidir. Rabbim bağışlayıp, esirgeyendir.

ِ 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

(12/54) 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.

يظ َع ِليم
ٌ اج َع ْل ِني َع َلى َخ َز ِائ ِن ْالَ ْر ِض ۖ ِإ ِنّي َح ِف
ْ َق َال
ٌ
ٰ

(12/55) (Yûsuf) “Beni bu toprağın hazinelerinin (yetiştirdiklerinin) üzerine
ata, ben kesinlikle bilgili bir koruyucuyum.”
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ِ
ِ
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

(12/56) 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

(12/57) En sondaki o mükafat; güvenmiş, ardından sorumlu davranmaya devam etmiş işte o kişiler için en hayırlıdır.

ون
َ وس َف َف َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه ُم ْن ِك ُر
ُ َُو َج َاء إ ِْخ َو ُة ي

(12/58) Yûsuf’un kardeşleri geldi, sonunda onun huzuruna girdiler, (Yusuf)
onları tanıdı. (İşte) Onlardı onun (Yusuf’un) kimliğini gizleyenler.

ِ ُِيكم ۚ أَ َل َترو َن أَ ِنّي أ
ِ و َلما جهزهم بِجهازِ ِهم َق َال ا ْئت
وفي
وني ِبأَ ٍخ َل ُكم ِم ْن أَب
ُ
َْ
ُْ
ْ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ِ
ين
َ ا ْل َك ْي َل َوأَ َنا َخ ْي ُر ا ْل ُم ْنزِ ل

(12/59) (Yûsuf) onların yüklerini donattığında dedi ki: “Babanızdan size kardeş olanı bana getirin. Görmüyor musunuz, ben kesinlikle o ölçeği tam veriyorum ve misafir ağırlayanların en iyisi benim.”

ِ َفإ ِْن َلم َت ْأ ُت
ِ وني ب ِِه َف َل َكي َل َل ُكم ِع ْن ِدي و َل َت ْقرب
ون
َُ
َ
ْ
ْ
ْ

(12/60) “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda sizin için de bir
ölçek olmayacak ve bir daha da bana yaklaşamayacaksınız.

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

(12/61) Dediler ki: Onun hakkında babasını ikna edeceğiz ve biz elbette ki
(onu ikna etmede) etkin olanlarız.

اع َت ُهم ِفي رِ َح ِالهِ م َل َع َّل ُهم َي ْعرِ ُفو َن َها ِإ َذا ا ْن َق َلبوا ِإ َلى
َو َق َال ِل ِف ْتي ِان ِه اجعلوا بِض
ُ
ْ
ْ
ْ َ َ َُ ْ
َ
ٰ
ِ
ون
ع
ج
ر
ي
م
ه
ل
َ ُ ْ َ ْ ُ َّ أَ ْه ِلهِ ْم َل َع

(12/62) (Yûsuf) Yardımcılarına dedi ki: “Nakit sermayelerini yolculuk yüklerinin içine sokuşturun. Ailelerine geri döndüklerinde umulur ki onlar onu tanırlar
da belki onlar (yapmayı düşündüklerinden) vaz geçerler.

َف َل َّما َر َج ُعوا ِإ َلى أَبِيهِ م َقالُوا َيا أَ َبا َنا ُم ِن َع ِم َّنا ا ْل َكي ُل َفأَ ْر ِس ْل َم َع َنا أَ َخا َنا َن ْك َت ْل َوإ َِّنا
ْ
ْ
ٰ
ون
َ َُل ُه َل َح ِافظ

(12/63) Onlar, babalarına döner dönmez, “Ey babamız! O ölçek bizden men
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edildi, Artık kardeşimizi bizimle gönder ki ölçüp alalım, Onun koruyucuları kesinlikle biziz.

ۖ اللُ َخير َح ِاف ًظا
آمنُ ُكم َع َلي ِه إ َِّل َك َما أَ ِم ْن ُت ُكم َع َلى أَ ِخ ِيه ِمن قبل ۖ ف
قال هل
ْ ْ َ َْ َ َ
ٌ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ
ٰ ْ
ِ ِ
ين
وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ

(12/64) (Yakup onlara) “Başka şekilde değil, daha önce Yusuf hakkında size
güvenmiş olduğum gibi onun hakkında da size güveneyim mi? dedi. Bir koruyucu olarak en hayırlısı sadece Allah’tır ve merhametlilerin en merhametlisi de sadece O’dur” dedi.

اع َت ُهم ُر َّد ْت ِإ َليهِ م ۖ َقالُوا َيا أَ َبا َنا َما َنب ِغي ۖ ٰ َه ِذ ِه
اع ُهم َو َج ُدوا بِض
ولما فتحوا مت
ْ
ْ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ظ أَ َخا َنا َو َن ْز َد ُاد َكي َل َب ِعيرٍ ۖ ٰ َذ ِل َك َكي ٌل
ُ اع ُت َنا ُر َّد ْت ِإ َل ْي َنا ۖ َو َن ِم ُير أَ ْه َل َنا َو َن ْح َف
َ ب َِض
ْ
ْ
َي ِسير
ٌ

(12/65) Metalarını açıp nakit sermayelerinin kendilerine iade edilmiş bulduklarında, “Ey babamız! Daha ne isteriz? Bu sermayemiz bize iade edilmiş, ailemizin geçimini sağlarız, kardeşimizi de korur, ölçeği bir deve fazlalaştırırız, bu ölçek azdır.

ِ َّ ون مو ِث ًقا ِمن
ِ ُ
ِ
ۖ ِكم
الل َل َت ْأتُ َّن ِني ب ِِه إِل أَن يحاط ب
َ
ْ َ َُق َال َل ْن أ ْرس َل ُه َم َع ُك ْم َح َّت ٰى تُ ْؤت
ْ ُ َ َ ُ ْ َّ
يل
َف َل َّما َآت ْو ُه َم ْو ِث َق ُهم َق َال
ُ اللُ َع َلى َما َن ُق
ٌ ول َو ِك
ْ
ٰ َّ

(12/66) (Yakup), “başka şekilde değil, sadece sizin tarafınızdan kuşatılmış
olarak, onu bana kesin getireceğinize dair, Allah’tan bir teminatı bana verinceye kadar asla sizinle beraber onu göndermem” dedi. Teminatlarını ona verdiklerinde ise “(artık bundan sonrasında) diyeceklerimizin üzerinde vekil olan sadece
Allah’tır” dedi.

ِ اب و
ِ
ِ
اب ُم َت َف ِر َق ٍة ۖ َو َما أُ ْغ ِني
ٍ اح ٍد َو ْاد ُخ ُلوا ِم ْن أَ ْب َو
َ ٍ َو َق َال َيا َبن َّي َل َت ْد ُخ ُلوا م ْن َب
ّ
ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ َّ ع ْن ُكم ِمن
ت ۖ َو َع َلي ِه َف ْلي َت َو َّك ِل
ُ الل م ْن َش ْيء ۖ إ ِِن ا ْل ُح ْك ُم إ َِّل َّل ۖ َع َل ْيه َت َو َّك ْل
َ ْ َ
َ ْ
ون
َ ا ْل ُم َت َو ِّك ُل

(12/67) Sonra da “Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan
girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm kendisini vekil edindiğim Allah’tan başkasının değildir ve vekil edinenler sadece onu
vekil edinsinler” dedi.

ِ َّ ان ي ْغ ِني عنهم ِمن
الل ِم ْن َشي ٍء إ َِّل
ُ َو َل َّما َد َخ ُلوا ِم ْن َح ْي
ُ ث أَ َم َر ُه ْم أَ ُب
َ ْ َُْ
ُ َ وه ْم َما َك
ْ
ِ حاج ًة ِفي َن ْف ِس يع ُقوب َق َضاها ۚ وإ َِّنه َل ُذو ِع ْل ٍم ِلما ع َّلم َناه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
اس
َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ َ
ُ َ َ
َ َْ
ون
َ َل َي ْع َل ُم
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(12/68) Babalarının emrettiği yerden girmeleri Allah’tan olan herhangi bir
şeyi onlardan savması için değil sadece Yakup’un kendisinin vardığı o (oğlunu
onlarla gönderme) kararının bir gereği idi. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir ilmin sahibidir lakin insanların çoğu bilemeyecekler.

وك َف َل َتب َت ِئ ْس ب َِما
َ آو ٰى ِإ َل ْي ِه أَ َخ ُاه ۖ َق َال ِإ ِنّي أَ َنا أَ ُخ
َ وس َف
ُ َُو َل َّما َد َخ ُلوا َع َل ٰى ي
ْ
ون
َ َكانُوا َي ْع َم ُل

(12/69) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; kardeşini koruma altına aldı ve “ben
senin kardeşinim, artık onların yapacak oldukları şeye üzülme” dedi.

ِ
ِ
الس َق َاي َة ِفي َر ْح ِل أَ ِخ ِيه ثُم أَ َّذ َن ُم َؤ ِ ّذ ٌن أَ َّي ُت َها ا ْل ِعير
ّ َف َل َّما َج َّه َز ُه ْم ب َِج َهازِ ه ْم َج َع َل
َّ
ُ
ون
َ إ َِّن ُك ْم َل َسارِ ُق

(12/70) (Yûsuf), onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne
sokuşturdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: “Ey bu kervanın mensupları Hırsızlar kesinlikle sizsiniz.”

ون
َ َقالُوا َوأَ ْق َب ُلوا َع َل ْيهِ ْم َما َذا َت ْف ِق ُد

(12/71) (Yûsuf’un kardeşleri) Onlara yönelerek, “Neyi yitirdiniz?” dediler.

ِ
اع ا ْل َم ِل ِك َو ِل َم ْن َج َاء ب ِِه ِح ْم ُل َب ِعيرٍ َوأَ َنا ب ِِه َز ِعيم
َ َقالُوا َن ْفق ُد ُص َو
ٌ

(12/72) Dediler ki: “Hükümdar’ın tahıl ölçeğini yitirdik. Onu getirene bir
deve yükü ödül var ve ben ona kefilim.”

ِ َّ َقالُوا َت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َ الل َل َق ْد َعل ْم ُت ْم َما ِج ْئ َنا لنُ ْفس َد في ْالَ ْرض َو َما ُك َّنا َسارِ ق

(12/73) Dediler ki: “Allah’a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik ve biz hırsızlar da değiliz”

ِ
ِين
َ َقالُوا َف َما َج َز ُاؤ ُه إ ِْن ُك ْن ُت ْم َكاذب

(12/74) Onlar, “Eğer siz yalancılarsanız, onun cezası nedir? dediler.

ِِ
ِ
ِِ
ِ
ين
َ َقالُوا َج َز ُاؤ ُه َم ْن ُو ِج َد في َر ْحله َف ُه َو َج َز ُاؤ ُه ۚ َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي الظَّالم

(12/75) “Onun cezası, kimin yükünde bulunursa, karşılığı kendisidir; biz o zalimleri işte böyle cezalandırırız” dediler.

ِ اء أَ ِخ ِيه ثُم است ْخرجها ِمن ِوع
ِ َفبدأَ ِبأَو ِعي ِتهِ م َقب َل ِوع
اء أَ ِخ ِيه ۚ َك ٰ َذ ِل َك ِك ْد َنا
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َ
ْ ْ َ ْ ََ
ٍالل ۚ َنر َفع درجات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ان ل َي ْأ ُخ َذ أَ َخ ُاه في د
َ وس َف ۖ َما َك
َ َ َ ُ ْ ُ َّ ين ا ْل َملك إ َِّل أَ ْن َي َش َاء
ُ ل ُي
َم ْن َن َش ُاء ۗ َو َف ْو َق ُك ّ ِل ِذي ِع ْل ٍم َع ِليم
ٌ

(12/76) (Bunun üzerine), onun kardeşinin kaplarından önce onların kaplarını
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aramaya başladılar. Sonra onu (su tasını) kardeşinin kaplarının içinden çıkardı.
İşte bunu Yûsuf için planlamıştık. Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamayacaktı. Ancak Allah’ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini
yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.

ِ
َ
َ
وس ُف ِفي َن ْف ِس ِه َو َلم يُب ِد َها
ُ َُقالُوا إ ِْن َي ْسرِ ْق َف َق ْد َس َر َق أ ٌخ َل ُه م ْن َق ْب ُل ۚ َفأ َس َّر َها ي
ْ ْ
ون
َ اللُ أَ ْع َل ُم ب َِما َت ِص ُف
َّ َل ُه ْم ۚ َق َال أَ ْن ُت ْم َش ٌّر َم َكا ًنا ۖ َو

(12/77) Dediler ki: “Eğer o çalmışsa, daha önceden onun kardeşi de çalmıştı.”
Yûsuf, bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, “Siz kötü bir durumdasınız; neyi tasarlıyorsanız Allah en iyi bilendir.

اك ِم َن
قالوا يا أَيها العزِ يز ِإن له أَبا شيخا كب
َ ِيرا َف ُخ ْذ أَ َح َد َنا َم َكا َن ُه ۖ إ َِّنا َن َر
ً َ ً ْ َ ً ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ َ
ِ ِ
ين
َ ا ْل ُم ْحسن

(12/78) “Ey o en üstünlere mensup olan! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun
yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin Muhsinlerden biri olduğunu düşünüyoruz” dediler.

ِ َّ َق َال معا َذ
ون
َ اع َنا ِع ْن َد ُه إ َِّنا ِإ ًذا َل َظ ِال ُم
َ الل أَ ْن َن ْأ ُخ َذ إ َِّل َم ْن َو َج ْد َنا َم َت
َ َ

(12/79) (Yûsuf), “Allah tek sığınaktır, Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoyacaksak işte o zaman elbette ki zalimler biziz” dedi.

اكم َق ْد أَ َخ َذ
َف َل َّما ْاس َتيأَ ُسوا ِم ْن ُه َخ َل ُصوا َن ِج ًّيا ۖ َق َال َكبِير ُهم أَ َلم َت ْع َل ُموا أَن أَب
ْ ُ َ َّ
ْ ْ ُ
ْ
ِ َّ ع َلي ُكم مو ِث ًقا ِمن
ِ الل و ِمن َقب ُل ما َفر ْطتم
وس َف ۖ َف َل ْن أَ ْبر َح ْالَ ْر َض َح َّتى
ي
ي
ف
َ
َْ ْ ْ َ
ُ ُ
ْ ُ َّ َ ْ ْ َ
َ
ٰ
ِ اك
ِ الل ِلي ۖ وهو َخير ا ْلح
َ
َ
ين
م
م
ك
ح
ي
و
أ
ِي
ب
أ
َي ْأ َذ َن ِلي
َ
َ ُْ َُ َ
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ

(12/80) Ondan ümitlerini kesince, gizlice buluşup konuşmaktan kurtuldular. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizin üzerinize (onu yalnız bırakmayacağınıza
dair) Allah’tan sağlam bir mevsika aldığını ve daha önce de Yusuf da eksilttiğiniz o şeyi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, benim için hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin
en hayırlısıdır.”

ِيكم َف ُقولُوا َيا أَ َبا َنا ِإ َّن ْاب َن َك َسر َق َو َما َشهِ ْد َنا إ َِّل ب َِما َع ِل ْم َنا َو َما
ْار ِج ُعوا ِإ َلى أَب
ُْ
َ
ٰ
ِ
ِ ِ
ين
َ ُك َّنا ل ْل َغ ْي ِب َحافظ

(12/81) “Siz babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı
(oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik.”

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ يها ۖ َوإ َِّنا َل َص ِاد ُق
َ يها َوا ْلع َير ا َّلتي أَ ْق َب ْل َنا ف
َ َو ْاسأَل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتي ُك َّنا ف
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(12/82) Orada olduğumuz o karye halkına da ve aralarında bulunduğumuz
kervana da sor ve elbette ki doğruyu söyleyenler kesinlikle biziz.”

اللُ أَ ْن َي ْأ ِتي ِني بِهِ م
ٌ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َل ُك ْم أَ ْن ُف ُس ُك ْم أَ ْم ًرا ۖ َف َص ْب ٌر َج ِم
َّ يل ۖ َع َسى
ْ
َ
ِ
يعا ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ً َجم
ُ
ُ

(12/83) (Yakup), “hayır öyle değil, hasediniz sizi bir tuzağa teşvik etmiş. Bundan sonrası güzel sonucu beklemektir. Onların hepsini birden bana getireceğini
Allah’tan umuyorum. Çünkü El Alim, El Hâkim olan yalnızca O’dur.

َ
وس َف َو ْابي َّض ْت َعي َن ُاه ِم َن ا ْل ُح ْز ِن َف ُه َو َك ِظيم
ُ َُو َت َو َّل ٰى َع ْن ُه ْم َو َق َال َيا أ َس َف ٰى َع َل ٰى ي
ْ
َ
ٌ

(12/84) Ve onlar hakkındaki ümidini tamamen yitirdi. “Yusuf’un (üzüntüsü)
üstüne (gelen) üzüntüme ne yazık!” dedi. Ve O hüznün (gerçekleştiğini anlamasın)’dan dolayı anne baba bir iki evladının değeri arttı ama artık O (bunu) içinde
tutan biridir.

ِ قالوا ت
ِ ِ
ِ َ ون حر ًضا أَو َت ُك
ين
الل تفتأُ تذكر يوسف حتى تك
َ ون م َن ا ْل َهالك
ْ
َ َ َ ُ َ ٰ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ

(12/85) Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, hasta oluncaya yahut kaybolup gidenlerden oluncaya kadar Yusuf’u anmaya devam edeceksin” dediler.

ِ َّ الل وأَع َلم ِمن
ِ
ِ
ِ
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ ُ ْ َ َّ َق َال إ َِّن َما أَ ْش ُكو َبثّي َو ُح ْزني ِإ َلى

(12/86) (Yakub), “Ben (sizden kaynaklanan) tasamı ve (sizden kaynaklanan)
hüznümü sadece Allah’a şikâyet edeceğim ve ben sizin asla öğrenemeyeceğiniz
şeyi Allah’tan öğrenirim” dedi.

ِ َّ يا ب ِني ا ْذهبوا َفتحسسوا ِمن يوس َف وأَ ِخ ِيه و َل َتيأَسوا ِمن رو ِح
الل ۖ إ َِّن ُه َل
َْ ْ
َ
ُ ْ َ
ُ ُ ْ
ُ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ
ِ َّ ييأَس ِمن رو ِح
ِ
ون
َ الل إ َِّل ا ْل َق ْو ُم ا ْل َكاف ُر
َْ ْ
ُ َْ

(12/87) “Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın ravhinden (vahyinden) ümit kesmeyin. Çünkü o kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın
ravhinden (vahyinden) ümidini kesmez.”

اع ٍة ُم ْز َج ٍاة
ُّ َف َل َّما َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َقالُوا َيا أَ ُّي َها ا ْل َعزِ ُيز َم َّس َنا َوأَ ْه َل َنا
َ الض ُّر َو ِج ْئ َنا ِبب َِض
ِ ِ
ِ َ
ين
َ الل َي ْجزِ ي ا ْل ُم َت َص ّدق
َ َّ َفأ ْوف َل َنا ا ْل َك ْي َل َو َت َص َّد ْق َع َل ْي َنا ۖ إ َِّن

(12/88) Yûsuf’un yanına girdiklerinde, “Ey o en üstünlere mensup olan! Bize
ve ehlimize o darlık yapıştı. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç,
ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah, sadaka verenleri mükâfatlandırır” dediler.

ِ َق َال ه ْل ع ِلمتم ما َفع ْلتم بِيوس َف وأَ ِخ ِيه ِإ ْذ أَ ْنتم ج
ون
َ اه ُل
َ ُْ
َ
ُ ُ ُْ َ َ ُْْ َ َ

(12/89) Yûsuf dedi ki: “Siz, bildiği halde bilmiyormuş gibi davranan kimseler
iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Dedi”
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َ
َ
َ
اللُ َع َلي َنا ۖ إ َِّن ُه َم ْن
وس ُف َو ٰ َه َذا أَ ِخي ۖ قد من
ُ ُوس ُف ۖ َق َال أ َنا ي
ُ َُقالُوا أإ َِّن َك َل ْن َت ي
ْ َّ َّ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ين
َ يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسن
ُ الل َل يُض
َ َّ َي َّت ِق َو َي ْصب ِْر َف ِإ َّن

(12/90) Dediler ki “Sen misin? Evet, sen gerçekten Yusuf’sun.” (Yusuf:) “Ben
Yusuf’um. Bu da kardeşimdir. Allah bize iyilik etti. Kim Allah’tan çekinir ve sabırlı olursa Allah, güzel davrananların ödülünü eksiltmez” dedi.

ِ َّ َقالُوا َت
ِِ
ين
َّ الل َل َق ْد آ َث َر َك
َ اللُ َع َل ْي َنا َوإ ِْن ُك َّنا َل َخاطئ

(12/91) “Tallahi, Allah bize rağmen seni tercih etmiş. (Bu) Kesinlikle Biz
yanlış davrananlar olduğumuz içindir.

ِ ِ
ين
ق َال ل تثرِ يب عليكم اليوم ۖ يغ ِفر الل لكم ۖ وهو أَرحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ

(12/92) Yûsuf dedi ki: “Bugün size günahınızdan dolayı kınama yok. Allah
sizi bağışlayacaktır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.

ِ يصي ه َذا َفأَ ْل ُقوه ع َلى وج ِه أَبِي ي ْأ ِت ب ِصيرا و ْأ ُت
ِ ا ْذهبوا ِب َق ِم
وني ِبأَ ْه ِل ُكم
َٰ
ْ َ ٰ َ ُ
َ ً َ َ
َُ
ْ
ِ
ين
َ أَ ْج َمع

(12/93) Şu bana olan nefretinizi terk edin, babamın veçhi üzerinde içten davranın, hakikatin bilgisi gelecektir. Ve tüm ehlinizle bana gelin.

ِ و َلما َفص َل ِت ا ْل ِعير َق َال أَبوهم ِإ ِنّي َلَ ِج ُد رِ يح يوس َف ۖ َلو َل أَ ْن تُ َف ِنّ ُد
ون
ْ
َ َّ َ
ُ ُ َ
ُْ ُ
ُ

(12/94) Kervan ayrıldığında önderleri, “Eğer, siz beni geçersiz hale getirmezseniz, ben kesinlikle Yusuf’un Rih’ını (gücünü) yemin olsun elde edeceğim”
dedi.

ِ َّ َقالُوا َت
ِ الل إ َِّن َك َل ِفي َض َل ِل َك ا ْل َق ِد
يم

(12/95) “Allah’a yemin olsun ki sen hala o eski sapıklığını devam ettirmektesin” dediler.

َف َل َّما أَ ْن َج َاء ا ْلب ِشير أَ ْل َق ُاه َع َلى َو ْجهِ ِه َف ْار َت َّد َب ِصيرا ۖ َق َال أَ َلم أَ ُق ْل َل ُكم ِإ ِنّي أَ ْع َلم
ْ
ْ
ُ
ً
ُ َ
ٰ
ِ َّ ِمن
ون
َ الل َما َل َت ْع َل ُم
َ
(12/96) O müjdeci (Cebrail) gelip de Onu (Yakup’u) onun (Yusuf’un) şeref
ve itibarı (Resullüğü) üzerine yönlendirdiğinde hakikati gören biri olarak tekrarladı. “Ben size, sizin asla öğrenemeyeceğiniz şeyi Allah’tan öğrenirim demedim
mi” dedi.

ِ
ِِ
ين
َ وب َنا إ َِّنا ُك َّنا َخاطئ
َ َُقالُوا َيا أَ َبا َنا ْاس َت ْغف ْر َل َنا ُذن
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(12/97) Oğulları, “Ey babamız! Allah’tan bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hatalılar olmuşuz” dediler.

ور الر ِحيم
قال سوف أَستغ ِفر لكم ربِي ۖ إِنه هو الغف
ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ ّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ

(12/98) Yakub, “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Çünkü sadece
O’dur El Ğafur, Er Rahim” dedi.

ِ ِ َّ َف َلما د َخ ُلوا ع َلى يوس َف آوى ِإ َلي ِه أَبوي ِه و َق َال اد ُخ ُلوا ِمصر إ ِْن َشاء
ين
ْ
َ َّ
َ اللُ آمن
َ
َ ََْ ْ ٰ َ
ُ ُ ٰ َ
َ ْ

(12/99) Yusuf’un yanına vardıklarında anne babası onunla ikamet etti. (Yusuf) “Allah izin verdiği için kendilerine güvenilenler olarak Mısır’a dahil olun
(yerleşin)” dedi.

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 جع َلها ربِي ح ًّقا ۖ و َق ْد أَحسن بِي ِإ ْذ أَ ْخرج ِني ِمن
ِكم
السجن وجاء ب
َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ
ُْ َ َ َ ِ ْ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اء
ش
ي
ا
م
ل
يف
ط
ل
ِي
ب
ر
ِن
إ
ۚ
ي
ت
و
ِخ
إ
ن
ي
ب
و
ي
ن
ي
ب
ن
ا
ط
ي
الش
غ
ز
ن
ن
أ
د
ع
ب
ن
م
و
د
ب
ل
ا
ن
َ
َ
ْ
َ
ٌ
ْ َ َ ِم
ََ ْ َْ ْ
ّ َ َّ
ُ ََ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ
ۚ إ َِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِليم ا ْل َح ِكيم
ُ
ُ

(12/100) O ülkenin yönetimini iki atasına (İbrahim ve İshak) nispet etti. Hepsi ona (Allah’a) bir secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha
önceki rüyamın aslıdır. Rabbim onu bir hakikat kıldı. Rabbim bana, şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; beni o gizlilikten çıkararak ve sizi
o çölden getirerek de ihsanda bulunmuştu. Şüphesiz Rabbim, dileyeceği şeyi tam
zamanında yapandır. Çünkü El Alim, El Hâkim sadece O’dur.

ِ اطر السماو
ِ
ِ ِ
ات
ِ َر ِّب َق ْد َآت ْي َت ِني ِم َن ا ْل ُم ْل ِك َو َع َّل ْم َت ِني ِم ْن َت ْأ ِو
َ َ َّ َ يل ْالَ َحاديث ۚ َف
ِ ِ
ِ ِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين
ُّ َو ْالَ ْر ِض أَ ْن َت َو ِل ّيِي ِفي
َ ِالصالح
َّ الد ْن َيا َو ْالخ َرة ۖ َت َو َّفني ُم ْسل ًما َوأ ْلح ْقني ب

(12/101) “Rabbim, o mülkten bana verdin, hadiselerin tevilinden öğrettin.
Göklerin ve yeri yarıp çıkaran, o öncesinde ve bu sonrasında, velim sadece sensin. Teslim olmuş biri olarak bana tam karşılık ver ve beni Salihlere ulaştır.

ِ ٰ َذ ِل َك ِمن أَ ْنب
ِ ُاء ا ْل َغي ِب ن
وح ِيه ِإ َلي َك ۖ َو َما ُك ْن َت َل َد ْيهِ م ِإ ْذ أَ ْج َم ُعوا أَ ْمر ُهم َو ُهم
َ ْ
ْ
ْ َ
ْ
ْ
ْ
ون
َ َي ْم ُك ُر

(12/102) İşte budur o bilinmeyenin haberleri, onu sana vahy ediyoruz. Hani işlerine hep beraber karar vermişlerdi, onlar tuzak da kuracaklardı ya o zaman sen
yanlarında değildin.

ِِ
ِ وما أَ ْك َثر
ين
َّ ُ
َ الناس َو َل ْو َح َر ْص َت ب ُِم ْؤمن
َ َ

(12/103) Sen çok istesen de insanların çoğunluğu inanan değildir.
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ِ ِ ِ
ِ ِ
ين
َ َو َما َت ْسأَلُ ُه ْم َع َل ْيه م ْن أَ ْجرٍ ۚ إ ِْن ُه َو إ َِّل ذ ْك ٌر ل ْل َعا َلم

(12/104) Bunun için onlardan bir karşılık istemiyorsun. O, alemler için doğru
bilgiden başka bir şey değildir.

ِ و َكأَيِن ِمن آي ٍة ِفي السماو
ون
َ ون َع َل ْي َها َو ُه ْم َع ْن َها ُم ْعرِ ُض
َ ات َو ْالَ ْر ِض َي ُم ُّر
َ َ َّ
َ ْ ّْ َ

(12/105) Göklerde ve yerde ayetlerden nicesinin yanından geçerler ama onlar,
onun (ayetlerin) içeriğine sırtını dönenlerdir.

ِ َّ وما يؤ ِمن أَ ْك َثرهم ب
ون
َ ِالل إ َِّل َو ُه ْم ُم ْشرِ ُك
ْ ُ ُ ُ ُْ َ َ

(12/106) Onların çoğu Allah’a güvenmiyor ve onlar ortaklık taslayanlardan
başkası değildir.

ِ ْ َ ِ َّ اب
ِ أَفأَ ِمنوا أَن ت ْأ ِتيهم غ
ون
ِ اشي ٌة ِم ْن َع َذ
َ اع ُة َب ْغ َت ًة َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر
َ الس
َّ الل أ ْو َتأت َي ُه ُم
َ َ َُْ َ ْ ُ َ

(12/107) Allah’ın azabından bir kapsayıcının kendilerine geleceğinden veya
farkına varamayacakları o saatin kendilerine ansızın başlayacağından güvende
mi oldular?
َّ َصي َر ٍة أَنَا َو َم ِن اتَّبَ َعنِي ۖ َو ُس ْب َحان
َّ قُلْ ٰهَ ِذ ِه َسبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى
َللاِ َو َما أَنَا ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكين
ِ َللاِ ۚ َعلَ ٰى ب
(12/108) De ki “Allah’a çağırıyorum işte budur benim yolum. Ben ve bana
tabi olanlar bir basiret üzereyiz. Allah subhandır ve ben o müşriklerden biri değilim.

ِ ُوما أَرس ْل َنا ِمن َقب ِل َك إ َِّل رِ ج ًال ن
وحي ِإ َليهِ م ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ُقر ٰى ۗ أَ َف َلم َي ِسيروا ِفي
َ
َ ْ َ َ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ ْالَ ْر ِض َف َي ْنظُ ُروا َك ْي َف َك
َ ين م ْن َق ْبلهِ ْم ۗ َو َل َد ُار ْالخ َرة َخ ْي ٌر ل َّلذ
َ ان َعاق َب ُة ا َّلذ
ون
َ َّات َق ْوا ۗ أَ َف َل َت ْع ِق ُل

(12/109) Senden önce gönderdiğimiz elçiler, o kur’a ehlinden olan kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkası değildi. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki
kendilerinden öncekilerin akıbetinin ne olduğuna görsünler? O son yurt sorumlu
davranmış o kimseler için daha hayırlıdır. Bağlantı kuramıyor musunuz?

ِ
َ
ِ
ۖ اء
َ الر ُس ُل َو
ُ ظ ُّنوا أَ َّن ُه ْم َق ْد ُكذ ُبوا َج َاء ُه ْم َن ْص ُر َنا َفنُ ِ ّج َي َم ْن َن َش
ُّ َح َّت ٰى إ َذا ْاس َت ْيأ َس
ِ
ِ
ين
َ َو َل يُ َر ُّد َب ْأ ُس َنا َع ِن ا ْل َق ْوم ا ْل ُم ْجرِ م

(12/110) O elçiler umutlarını kestiği ve kendilerinin yalanlandığına emin oldukları zaman, dileyeceğimiz kimseleri kurtaracağımız yardımımız onlara gelmiştir. O mücrimler kavminden azabımız engellenemez.

ِ ُ ان ِفي َقص ِصهِ م ِعبرةٌ ِل
ان َح ِدي ًثا يُ ْف َتر ٰى َو ٰ َل ِك ْن
ِ ولي ْالَ ْل َب
َ اب ۗ َما َك
َ َل َق ْد َك
َ
َ
َْ ْ
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ون
َ َُت ْص ِد َيق ا َّل ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل ُك ّ ِل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمن

(12/111) Uli’l Elbab için Onların kıssalarında bir ibret vardır. (Kıssalar) Uydurulabilecek bir hadise değildir. Aksine iman edecek bir topluluk için kendinden
öncekini tasdik edici ve her şeyi açıklayan, bir önder, bir rahmettir.

