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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

  

 

 
 

İniş Sırası :53 Tertip Sırası :12 Ayet Sayısı :111 İndiği Yer : Mekke 

 
Surede Hz. Yusuf’un hayatı anlatılmaktadır. Sure tüm ilk tertiplerde Hud ve Hicr arasında 

yer alır. Hz. Osman’ın tertibinde 53ncü sıradadır. Surenin üslubundan dolayı, boykot 

döneminden sonunda 10nuncu yılında indiğini söyleyebiliriz. Hz. Muhammed’e Hud 

surenin sonlarında verilen umut gibi, Yusuf suresinde de muazzam bir umut ve gelecek 

vizyonu çizilecektir. Hz. Yusuf bu sure dışında Enam ve Mümin surelerinde sadece ismin 

geçer. Hayatından herhangi bir kıssa anlatılmaz. Hz. Yusuf’un hayatında üç dönüm 

noktası var.  

 

Mesela üç rüya. Aynı zamanda onun hayatının dönüm noktalarını teşkil eden bu rüyalar, 

1) Yusuf’un kendi gördüğü rüya, 2) Zindanda mahkumların gördüğü rüyalar, 3) Melik’in 

rüyası. Birde Yusuf’un üç gömleği anlatılacak bu kıssada. İlki mazlum ve mağduriyeti 

anlatan  kanlı gömleği, ikincisi Aziz’in karısının arkadan yırttığı iffet gömleği, 3 üncüsü de 

babası Hz. Yakub’a gönderilen hasret gömleğidir. 

 

Yusuf Suresi. Hz. Peygambere şu gerçeği söylüyor: “Ey Muhammed! Mekke’nin Yusuf’u 

sensin. Taif senin kuyun, Mekke senin zindanın, Hicret senin Mısır yolculuğun, Medine’de 

senin Mısır’daki iktidarın olacaktır”  

 

Gerçekten yaşananlarda tam bu sırayla olacaktır. Yusuf’u bekleyen mutlu son senide 

bulacaktır, şeklinde ümit veren pozitif bir bakış açısı sağlıyor. Hem o zamanın inananlarına 

hem de herzamanın o boykot, sıkıntı çeken müminlerine.  

 

İndiği dönem düşünüldüğünde müminlerin buna ne kadar çok ihtiyacı olduğunu da 

anlamaktayız. Yusuf suresinin indiği dönemde müminlerin gelecek ile ilgili o karamsar 

düşünceleri, ne olacak bizim halimiz diye düşünmeleri, ne yapacağız şeklindeki o 

düşüncelerine Yusuf kıssası güzel bir vizyon çiziyor.  

 

Yusuf kıssası Kitab-ı Mukaddes’te tekvin bölümünün 37-45 nci bablar arasında detayları 

ile anlatılıyor.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

YUSUF SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمی
Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle 
 

(Yusuf 53-12/1) 

 

كُم۪بِيٰ۠  َ ٰاََيُت الكِكتَاِب ال  الٰٓرٰ۠ ِتْلك

 

Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi-lmubîn(u) 

[Elif. Lâm. Râ.] İşte bu, mübin Kitabın ayetleridir. 

 
Bu surede aynı Yunus, Hud sureleri de Elif, Ram, Ra ailesinin içerisinde. Allah resulü’nün Hud 

ve kardeşleri beni ihtiyarlattı dediği sureler aynı şekilde başlar. Elif, tevhid ve oluşturduğu 

adalet ve kurtuluşu anlatıyor.  Lam, şirk ve sebep olduğu zulümlere bir atıf yapıyor. Râ ise 

doğal afetler, manevi ve sosyolojik afetler akabinde toplumları bekleyen, yaşadıkları 

konuları başlıklar halinde özetliyor.  

 

Mubin, özünde açık olan, gerçeği bütün açıklğı ile ortaya koyan anlamına geliyor. Yasin 

suresi 12, Neml 1 ve Yunus 61 de mubinden bahsetmiştik.  

 

 
(Yusuf 53-12/2) 

 

ِقلُونَ  ٰءَّنا َعَرِبيًّا لََعلُُٓكك تَعك  ِآَّنٓ َانكَزلكنَاُه قُرك

 

İnnâ enzelnâhu kur-ânen ‘arabiyyen le’allekum ta’kilûn(e) 

Muhakkak ki biz, O’nu anlaşılır bir okuyuş olarak indirdik. Umulur ki akıl 

edersiniz.” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik. 

 
Elmalılı Meali (Orijinal) : Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik, gerek ki akıl 

erdiresiniz 

 

Neden merhum Elmalılı “Arapça” demedi de “Arabî” olarak indirdik, diye çevirdi? Çok 

muazzam, derin bir tasavvur farkı var. Devamı “ Gerek ki akıl erdiresiniz.” Olarak bitiyor.  

 

Yani Arap olmayanlar, Arapça bir Kuran ile akıl edemezler. Anlamazlar ki akıl etsinler. O 

yüzden Arapça diye bir lisan olarak Elmalılı bunu meallendirmemiştir. Fakat diğer 

meallerin tamamı “ biz bu Kuran’ı Arapça indirdik ki, anlayasınız.” 

 

 

 

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=13&mealbilgi=Evet%22)
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Halkın çoğu nasıl anlayacak. Evrensel bir mesaj olmaz. Sadece Arap dili ve eğitimi 

almış insanlar bu Kuran’ı anlamış, akıl etmiş olur. Lisan kelimesi de zaten Kuran’da 

kullanılan bir kelime.  Burada Arapça diye meal veremezsiniz. Bizim verdiğimiz meal 

şöyle: 

 

“ Muhakkak ki biz, O’nu anlaşılır bir okuyuş olarak indirdik. Umulur ki akıl edersiniz.”  

 

Biz burada, Arap kelimesinin Türkçe karşılığını verdik. Arap kelimesini meallendirmeden 

bırakmadık. Siz bütün kelimelere mealde türkçe mana veriyorsunuz,  ama Kuran kelimesi, 

Arap kelimesi gibi isimlere gelince hiçbir mana verilmiyor, orijinali bırakıyorsunuz. Ondan 

sonra da anlaşılmaz bir şey ortaya çıkıyor.  
 

Kuran’ kelimesi marife olarak geldiği yerlerde isim olarak son vahye delalet eder. Fakat 

burada marife, yani el-Kuran olarak gelmemiş, “enzelnâhu Kur-ânen” şeklinde yani 

nekira, belirsiz formda gelmiş.  

 

Bu formda Kuran-ı Kerim’de  İsra suresinin 78 nci ayetinde; 

 
Ekimi-ssalâte lidulûki-şşemsi ilâ ġaseki-lleyli ve kur-âne-lfecr(i)(s) inne kur-âne-lfecri kâne 
meşhûdâ(n) 

 
Ayeti tefsir eden müfessirler burada geçen “Kuran’el-Fecr”i , “fecrin Kuran’ı “ diye 

meallendiriyorlar.  

 

Fecrin Kuran’ı olur mu? Fecr vakti o güneş doğmadan önceki kızıllık. Bunun Kuran’ı olur 

mu?  

 
Müfessirler bunun içinden çıkamayınca Kur’an kelimesinin yanına okumak, tilavet etmek 

gibi olmayan bir kelime eklemek zorunda kalıyorlar. O zaman ‘sabah namazından sonra 

okunan Kur’an’ diye bir anlam çıkıyor. Halbuki diğer kelimelerin lügat manalarını verdikleri 

gibi Kur’an’ın da lügat manasını verseler iş çözülecek. 

 

Yine Kıyamet suresi 17 de de bu manada   

 

“İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u)” Muhakkak ki O’nu cem etmek, bir araya 

getirmek ve toparlamak bize aittir.” 

 

Kuran kelimesi “kara’e” kökünden , bir araya gelmiş, toplanmış anlamına gelmektedir. 

Ve bu manada,  okumak ta bu manaya geliyor. Yani harfleri, kelimeleri bir araya 

getirirsin.  

Aslında Kuran, ayetlerin ve surelerin bir araya getirilip mushaflaştırıldığı, kitaplaştırıldığı 

manasındadır. Yani mushafa sıfattır Kuran.  

 

Kuran’ı Kerim’in Furkan, Nur gibi başka isimleride var. Fakat Kuran-ı Kerim şeklinde 

meşhur olmuş.  

Kur’an’a lügat manasını verdiğimiz zaman “ Fecrin Kuran’ı; “Işıkların toplandığı zamanın 

Kur’an’ı .”  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Nedir ? Şahitlidir.  

Yani siz göz ile şahit olabilirsiniz. Beyaz ipliğin siyah iplikten ayrıldığı o ana şahit olabilirsiniz. 

Fecri Sadık, Fecri Kazip diye adlandırılan bu doğa olayına şahit olabilirsiniz.   

Ne yaptık? Kuran kelimesinin lügat manasını verdik.  

 

Arabiyyen kelimesini “Arapça bir Kuran” diye meallendirmişler. Arapça ve Kuran 

kelimesine lügat manasını verdiğimiz  zaman; arabiyyen kelimesinin manasını kök olarak 

incelediğimizde ‘arabe kalıbından olduğu gibi ‘arube’ kalıbından da türemiştir. 

Kelimenin arube kalıbından türemesi dikkate alındığında fesahat, fasih konuşmalar 

anlamına gelmektedir. Bu manada Arabın zıddı acem olmaktadır. Yani fasih, 

konuşmayan, derdini anlatamayan manasına gelmektedir. Bunu bir lisan olarak 

düşümeyelim. 

O zaman ifadeye “Arapça bir Kuran olarak indirdik” vermek veya “hükmen arabiyyen-

ayetlerini, Arapça hükümler olarak indirdik”şeklinde anlamak yanlış olur.  Bu nedenle 

“Apaçık, fasih, anlaşılır hükümler” olarak anlayacağız.  

 

 “apaçık, fasih bir Kuran, okuyuşunu, detaylar veren, öz ve hikmetlerle örneklerle 

açıklayan, meramını net bir şekilde ortaya koyan bir kitap manasında anlamak lazımdır.  

Bu nedenle “arap” kelimesinin lügat manası ile çevirmeyi uygun görüyoruz.  

 

Zira günümüzde arap denince insanların zihnine sadece, belli bir çoğrafyada arapça 

konuşan bir ırkın adı gelmektedir.  Kuran’da ise bağlama göre değişmekle birlikte 

genellikle bir ırktan değil, meramını sağlıklı aktarabilenlere “arap”deniyor.  Yani fasih bir 

şekilde, bozulmamış dil konuşanlar, biraz daha kırsalda yaşayanlar, biraz daha açık 

alanda yaşayanlara arap deniyor.  

Arabiyyen, apaaçık, anlaşılır. Acemce ise açıklayamayan, kapalı, meramını 

anlatamayana denir.  

  

İndirilen ayetlerin mübin ve arabiyyen olmasının tek hikmeti ayetin sonunda bize 

özetlenmiştir. “umulur ki akledersiniz.” Akletmenin yolu, metnin açık, anlaşılır, fasih 

olmasıdır. Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce olması değildir. Konu burada bir lisan 

değil.  

Kuran’ın indiği dönemde, bu inen kitap acaba Arapca mı dişe hiçkimse sormuyor? 

Sorulmuyor ki “ biz sana Arapça bir kitap indirdik”densin. 1400 yıldır da Kuran Arapça 

değildir diyen olmamıştır.  

 O zaman Arapça Kuran diye niye çeviriyorsunuz? Bu şekilde kimin hangı sorusuna 

cevap veriyosunuz? 

 

Acaba Kuran latince midir? diyen mi var ki ;Allah “ Kuranı Arapça indirdim” desin.  Hayır! 

Apaçık,anlaşılır, derdini, meramını ortaya koyan bir Kuran, bu kadar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
(Yusuf 53-12/3) 

 

 

ٰاَنَۗ َوِانك  َك ٰهَذا الكقُرك َحيكنَٓا ِالَيك َسَن الكقََصِص ِبَمٓا َاوك َك َاحك ُن نَقُصُّ عَلَيك ُكنكَت ِمنك قَبكِِل۪ لَِمَن الكغَاِف۪ليَ ََنك  

 

Nahnu nakussu ‘aleyke ahsene-lkasasi bimâ evhaynâ ileyke hâżâ-lkur-

âne ve-in kunte min kablihi lemine-lġâfilîn(e) 

 

Sana vahyettiğimiz bu okuyuşla kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Ve 

sen, ondan önce elbette gafillerdendin. 

 
Burada Hz. Yusuf kıssasının “kıssaların en güzeli” olmasına işaret edilmesinin yanında, 

anlatılan bütün kıssaların en güzel şekilde sunulduğuna da dikkat çekilmektedir. 

 

Kur’an’da en güzel kıssalar anlatılmasının sebebi okuyanların ahlakları güzel olsun, Yusuf’u 

örnek olarak çağına taşısınlar diyedir. 
 

İlk muhatap Allah Resulu’dur. Toplum Yusuf kıssasını biliyor. Çünkü Hz. İbrahim’in torunun 

oğludur. Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler de zaten kendini Hz.İbrahim’e nispet ediyorlar. 

Bilinen bir kişi, fakat burdaki “gaflet nedir”? 
 
Demek ki bu kıssa yüzeysel olarak biliniyor. Fakat insanlar kıssanın hikmet dediğimiz 

boyutundan mahrum. Tevrat’ta da Yusuf kıssası daha geniş bir şekilde anlatılmaktadır. 

Orayı da incelediğimiz de kıssanın hikmetten mahrum , kuru ve masalsı bir anlatımla 

ifade edildiğini görüyoruz. Kur’an’ı Kerim , “ben sizlere kıssanın özünü vereceğim , yani 

kabuğunu değil içini anlatacağım ” demektedir. 
 

Hz.İbrahim M.Ö. 18. Ve 19. yy larda yaşamıştır. Kur’an’I Kerim ‘in 1400 yıl önce indiğini 

düşünürsek, Hz.Yusuf doğduğu zamanlarda daha Hz. İsa’nın doğumuna 1600 yıl gibi uzun 

bir süre var. Yani 3000 yıl önce. Hz. Yakup, Hz. İbrahim’in İshak’tan olma torunudur. Hz. 

İsmail amcası olmaktadır. Bu bilgi İsrailiyattan gelmedir. 

 
(Yusuf 53-12/4) 

 

ُُتُمك ۪۪ل َسا َس َوالكَقَمَر َراَيك كَباا َوالٓشمك ِج۪دينَ ِاذك قَاَل يُوُسُف ِِلَ۪بيِه ََيٓ اَبَِت ِاّ۪ن۪ َراَيكُت اََحَد َعََشَ كَوك  

İż kâle yûsufu li-ebîhi yâ ebeti innî raeytu ehade ‘aşera kevkeben ve-

şşemse velkamera raeytuhum lî sâcidîn(e) 

 

Hani Yusuf babasına  demişti ki: “Ey babacığım, muhakkak ki ben on  bir 

gezegen, güneş ve ay gördüm. Onların bana secde ettiklerini gördüm. 

 
Burada “gezegen” diye çevirdik, çünkü ayette “yıldız” geçmiyor. Yıldız, necm demektir. 

Ayette ‘necm’ değil “kevkeb” kelimesi geçmektedir. Müneccim de, yıldızlara bakan, 

oradan fallar çıkaran kişilere denmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 “onbir yıldız, güneş ve ay” dediğimiz zaman burada bir anlatım bozukluğu olmaktadır. O 

yüzden “ onbir gezegen” farklı bir kategori,  güneş farklı bir kategori, ay farklı bir 

kategoridir. “ 

 

Kevkeb kelimesi, kebe den türemiş bir kelimedir. Lügati anlamı, ait olduğu sistem ile birlikte 

hareket eden parça manasına gelmektedir. Ve kelime daha çok büyük kümeler, yıldız 

kümeleri, astroid kümeleri olabilir. Kevkeb gezegenler manasında da kullanılmıştır. Çünkü 

çıplak gözle de gezegenler görülüyor.  

 

Hz. İbrahim zamanında da Allah Resulü zamanında da gezegenlerin bir kısmı çıplak gözle 

görülüyordu. Fakat gezegenler yıldız gibi değiller. Baktığınız zaman yıldızdan farklı bir şekle, 

büyüklüğü ve parlaklığa sahipler. O yüzden necm dediğimiz yıldız başka bir şey, kevkeb 

dediğimiz gezegenler bambaşka bir şey.  

 

Genç Yusuf’un gördüğü bu rüya,  başına gelecek olayların fitilinide ateşlemiş. Biz kıssayı 

bu rüyadan itibaren okumaya başlayacağız.  

 

Küre şeklindeki bir gezegenin secdesi nasıl olur? Bir topu düşünün, nasıl secde etmiştir ve 

bunu Yusuf rüyada nasıl görmüştür?  

 

Sanki Hz. Yusuf gökcisimlerine bir şekilde hükmediyor. Secdenin öyle bir manası var. 

Rüyasında Güneşi istediği zaman doğuruyor. Çünkü ayet özet anlatmış, rüyanın detayları 

yok. Hatta rüya kelimesini bu ayette kullanmamış, görüyorum demiş. Ama “ben rüyamda 

görüyorum” gibi bir ifade yok.  

 

Yani mesela rüyasında, gecenin bir yarısında bir anda güneşi doğuruyor, bir anda ayı 

yaklaştırıyor, bir anda yıldızları etrafında döndürüyor. Onlara hükmettiğini görüyor. Bunu 

da secde kelimesi ile ifade etmiş. Yani gezegenler, yıldızlar, ay bana boyun büktüler. 

Benim her dediğimi yaptılar. Benim etrafımda pervane oldular, şeklinde babasına rüyasını 

anlatıyor. 

  

Secde şekilsel olduğu gibi, Allah’ın buyruklarına uymak manasıda vardır. Yoksa alınlarını 

yere koyuyorlar gibi şekilsel bir secde değil. Allah ne emretmişse , ne program yüklemişse 

o onun etrafında itaat etmesi, boyun bükmesi , kabullenmesi , isyan etmemesi, dik başlı 

olmaması secde demektir. Meleğin secdesi gibi.  

 

Burada “harru succeden” gecseydi, bizim namazdaki gibi yere kapanmamız gerekirdi. 

Burada sadece “sacihin” lafzı kullanılmıştır. Yapılan işlem fiziki değil, bu manadadır. Boyun 

bükmeyi, itaat etmeyi anlatan sembolik bir kullanımdır.  

 

Yusuf neden güneş, ay gibi gök cisimlerini görüyor? Neden kardeşlerini görmüyor? 

Babasının tahtına oturttuğunu görmüyor? Neden bizim gördüğümüz gibi semboller 

verilmemiş? Mesela rüyamda uçuyordum, baba diye.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Görülen rüyalarda, aslında yaşadığımız olayların, ortamın durumuna göre  hayatımızla 

bağlantılı şeyler görürüz. Genç bu Yusuf bu rüyayı gök cisimlerine tapıldığı bir ortamda 

görmüştür. Hz. İbrahim’den biliyoruz. O dönemde bu gök cisimlerini ya tanrı yapıyorlar ya 

da Tanrı’ya ulaşmak için aracı yapıyorlardı. Gök cisimlerinin sembol putları da dünyada 

vardı. Hz. Yusuf böyle bir ortamda yaşıyor ve bunlarıda görüyordu.  

 

Büyük babası ve dedesi hep bunlarla da mücadele etmiştir. Görülen rüya, yani o 

putlaştırılan mahlukatın secdesidir. Gerçek hayatta orada yaşayan insanlar putlaştırılan 

mahlukata secde ederken, genç Yusuf’un rüyasında putlaştırılan o mahlukat Yusuf’a 

secde etmektedir. Yani sizin ilahınız bana secde etti. Sizin taptğınız o putlar bana secde 

etti.  

 

İnsanlar tarih boyunca ulaşamadıkları, erişemedikleri, hükmedemedikleri, boyun 

büktüremedikleri, tabiri caizse secde ettiremedikleri herşeye böyle bir uluhi, böyle bir ilahi 

mana yüklemişler. İlahiymiş gibi bir muamele yapmışlar ve onlardan korkmuşlardır.  

 

Mesela yıldırım düşmüş, kötü bir şey başlarına gelmiş. Hep bu ulaşamadıkları, 

göremedikleri, mahiyetini bilmedikleri gök cisimlerine secde etmişler. İşte ay tanrısı bize 

kızdı, güneş tanrısı bize kızdı, şöyle oldu, böyle oldu...diye. Güneş tutulmasını bile ulvi, ilahi 

bir mesaj olarak algılamışlardır.  

 

Hz. Yusuf’un bu rüyası bilinmeze, maddi olana, şuursuz ve aciz varlıklara tapmanın 

anlamsızlığı üzerinden şirkin tam terse döneceğine dair gaybi bir ihbarda olabilir. Zira 

tevhid yaratılanı doğru yerde kullanarak insanı madde karşısında küçültmez. Ay ne ki sen 

onun önünde küçülüyorsun. Güneş ne ki sen ona secde ediyorsun. Bir  madde, bir yıldız, 

bir gezegen. Rabbimiz ne diyor du: “Güneşi, ayı size musahhar kıldım.” Niye siz onlara 

secde ediyorsunuz.  

 

Rüyayı Kuran’ı Kerim’e vurduğunuz  zaman, nasıl kendini açıklıyor. Fakat çok eski yıllardan 

beri astroloji denilen bir uydurma var. Astrolojinin tanımına baktığımızda, yıldızlara ve gök 

cisimlerine tanrı olarak ibadet etme veya tanrıların göksel cisimler ile ilişkilendirilmesi, 

onların bir aracı haline getirilmesini konu alan bir inança dönüşmüş. Bunun en yaygın 

örnekleri, dünyadaki çok tanrıcı, politist sistemlerde güneş ve ay tanrılarıdır. Ayrıca Mars, 

Venüs, Jüpiter, Satürn bunların isimlerinin hepsi birer puttan gelmektedir.  

 

Hz. Yusuf’un döneminde bu yıldız kuşağı olan Zodiak kuşağında 11 tane burç tespit 

etmişlerdi. Yıldız kümeleri dediğimiz bu burçlar,  ilerleyen zamanlarda  bir tane daha var 

olduğunu tespit ederek 12 burç dediler ve bunu da 12 ay ile ilişkilendirdiler. Her aya bir 

burç verdiler. O ayda doğanların böyle bir karekteri, böyle bir geleceği olacağına dair 

bir inanç sistemi oluşturdular. Her doğan çocuğun başında bu tarz kadrolu insanlar vardı.  

 

Kuran bunu bize niye anlattı? Rüya ile amel olurmu? Allah Resulleri rüya ile Allah ile temas 

kurmuşmudur? Allah Resullerine veya sevdiği insanlara rüya yolu ile mesaj göndermiş 

mişmidir? Bu konularıda Yusuf suresi cevaplamış olacaktır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Rüya, görmek manasına gelir. Beynin korteks denilen en dış  bölümü var. Kabuk. Gri 

cevher. Hücrelerin aktif olduğu, sinir üretiminin en aktif olduğu bölge. Burası bizi biz yapan 

bölgedir. Korteks bölümü uykuda iken kapanmaz, pasif olur. Uyanıkken korteksimiz 

aktiftir, uyurken pasiftir. Pasif durumda yani uykuda iken beynimizin, bilinçaltı, şuuraltı 

dediğimiz korteks dinlenirken, bilinçaltı aktifleşiyor. Korteksin bilinçaltındaki aktifliği, 

müşahedesine rüya diyoruz. Rüya geçmişle alakalıdır, gelecek ile değil. Endişelerimiz, 

korkularımız, bilinçaltında bunlar, herhangi bir düzen olmadan gözümüzün önünden 

geçer. Kortekste pasif olduğu için bunlara mantıksal bir süzgeçte değerlendiremez. Yani 

bir anda köydesin, bir anda uçarsın, bir anda yemek yersin. Mantıksal bir süreç aranmaz, 

korteks pasif. Dosyalar arka arkaya geçerken, sen onları sadece görürsün.  

 

Rüya dış dünyadaki gerçeklerden, öğrenilenlerden beslenir. Yusuf döneminde güneşe, 

aya, gezegene taptıkları için Yusuf böyle bir rüya görmüş.  

 

Bazı ilim adamları rüyanın gelecek ile değil geçmiş ile ilgili olduğunun tespitini yapmışlar. 

Fakat gelecek ile ilgili şeyler görebilirsin. O da senin kaygıların, endişelerin, evhamlarındır. 

Ama yine geçmişten beslenir. İnsanın arzu, istek ve hedeflerine yönelik olduğundan 

kaygan bir zemindir. Görünen rüya ile amel edilmez.  

 

Hz. Yusuf’un zindan arkadaşlarından birisi görmüş olduğui rüyada efendisine üzüm 

sıkıyormuş, ekmek taşıyormuş, kuşları besliyormuş. Bu rüyalar geçmişle ilgili rüyalar. Rüyayı 

gören zindandaki arkadaşı, zindandan çıktığını, asıldığını görmüyor ki gelecek ile ilgili 

diyelim.  

 

Gelecekte yaşanacakları değil, geçmişte sürekli meşgul oldukları, belkide o ezilmişliğin, 

köleliğin verdiği utancın bilinçaltına itilmesi sonucu görülmesidir.  Efendisine sıktığı üzümün, 

yaptığı şarabın , verdiği hizmether o köleyi incitmiş ki, bu bilinçaltındaki rüyası  bilinçüstüne 

çıkmış.  

 

Melikin gördüğü inek rüyası ise, yedi semiz inek,  yedi zayıf inek yedi çok iri taneli başak, 

çok zayıf  başaktır. Melikin böyle rüya görmesinin nedeni,  melikin açlık, kıtlık  korkusundan 

dır. Adam böyle bir düşünce ile yatmış. Bu düşünceler ile böyle bir rüya görmüş. 

 

Hz. Yusuf’un, tıpkı büyük dedesi Hz. İbrahim gibi şirk kültürüne karşı sorgulayıcı bir bakışı 

var. Tevhid ve adaletin önünde herkesin eğilmesi gerektiği, edefi, arzusu, rüyası ve isteği 

burada görülmüş, ifade edilmiştir.  

 

Bu bakımdan rüyaların hatta simgelerin anlamı bile görene göre değişir. Geleceğe ilişkin 

kararlarda gözü kapatmak mı makbuldür, gözü açmak mı?  

 

Şimdi ben bir iş yapacağım, iştiareye yatacağım,yeşil mi göreceğim, beyaz mı 

göreceğim? Yoksa siyah, kırmızı mı?  

 

Bakın geleceğe ait kararlarda gözü açmak mı makbuldür, gözü kapatmak mı? Yoksa 

Araştırma, fizibilite çalışması yapmak mı makbuldür, yoksa yan gelip yatmak mı? 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Geleceğe ilişkin kararlarda gözü kapatmak değil, uyanık olmak, iştişare ve analizler, 

gözlem ve araştırmalar yapmak gerekirken, ne yazık ki müslüman gelenek, Kuran’da adı 

dahi olmayan, istihare namazı ve arkasından uykuya yatmak ile geleceğini 

şekillendirme yolunu tercih etmiştir.  

 

Önemli kararlar almadan önce emek verip araştırma yapmak, gözlem yapmak veya risk 

analizini değerlendirmek yerine en kolay yol olan uyumayı tercih etmenin sebebi pek de 

anlaşılmaz değil.  

 

Gelecek gaybdır ve gaybı yalnızca Allah bilir. Peki Allah bize gaybı rüyalar yolu ile 

gösteremez mi? Cevabını Şura suresi 51 vermektedir.  

 

“Allah bir beşerle ancak şu üç meşru yolla iletişime geçer.” Başka yok. 1) Vahiy, 2) Perde 

arkasından, 3) Ya da bir elçi göndererek.  

 

Son nebide vefat ettiğine göre bu yol kapanmış  bu da bitmiştir. Bakınız! Bu maddelerde 

rüya varmı? Allah nebisi ile bir rüya yoluyla niye iletişime geçer demiyor.  

 

 

 
(Yusuf 53-12/5) 

 

كَساِن عَُدو   ن ِ َطاَن ِلْلك يك اۜ ِآن الش ٓ دا َوتَِك فَيَ۪كيُدوا ََلَ َكيك  ِاخك
ََيَك عَٰٰلٓ ُم۪بين  قَاَل ََي بََُنٓ َِل تَقكُصصك ُرءك  

Kâle yâ buneyye lâ taksus ru/yâke ‘alâ iḣvetike feyekîdû leke 

keydâ(en)(s)inne-şşeytâne lil-insâni ‘aduvvun mubîn(un) 

 
Dedi ki: “Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma! O zaman sana karşı plan 

kurarlar. Muhakkak ki şeytan, insana apaçık düşmandır. 
 
Kardeşlerin sana apaçık düşmanlık eder demiyor da, şeytan diye tekil kullanarak, şeytan 

apaçk sana düşmandır, diyor. 

 

Şimdi sorularımıza cevap arayalım? 

 

Neden Hz. Yakup abilerin sana düşman olurlar demiyor da, şeytanı düşman olarak 

gösteriyor? Yoksa abilerinin dışında Yusuf’a düşman iki ayaklı bir şeytan mı var? 

 

Rüyalar bilinçli olarak şekillenmez. Biz rüyalarımızı kontrol edemeyiz. İnsan görmek istediğini 

kendisi seçemez. Bunu yapamayan insan, görülen bir rüyadan dolayı başka birine 

düşman olup sinsi planlar kurar mı?  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Hz. Yakub’un o abilere karşı sürekli Yusuf’u koruma eğiliminin sebebi nedir?  

 

Yusuf bu rüyayı görmeden önce aile içinde sorunların olduğunu görüyoruz. Bir 

çekememezlik, bir kıskançlık olduğunu buradan anlıyoruz. Bu ailede iki tane gruplaşma 

var. Bu fırkalaşma ilerleyen ayetlerde Hz. Yakub’un oğullarına güvenini kaybetmesine 

sebep olacak. Hz. Yakub’un bu tepkisi diğer oğullarının Yakup’tan sonra kim peygamber 

olacak düşüncesine dayandığı kanatindeyim. Böyle bir beklentinin olması muhtemel. 

Çünkü büyük dede İbrahim, onun oğlu İshak, onun oğlu Yakup, onun oğlu kim? Zira bir 

işaret bekleyen biri bu rüyayı beklenen işaret olarak algılayıp Yusuf’a kötülük edebilir, sinsi 

planlar kurabilir. Bunun farkında olan Hz. Yakup, Yusuf’u kimseye , özellikle de abilerine 

anlatmaması için uyarıyor.  

 

Dikkat edilirse burada düşman kardeşler değil, tekil olarak ifade edilen şeytandır. Bu 

şeytanca düşünce ve duygularla hareket eden azmettirici sonraki ayetlerde izah 

edeceğiz. Zira mevcut durumu ve kıskançlığı kullanan, bunu proveke eden biri her türlü 

kötülüğü ona yaptırabilir. Zaten hazır böyle bir ortamda var.  

 

Yönetim makamını, saltanatı, iktidarı ele geçirmek için kardeş katli her zaman olmuştur. 

İktidara ve makama geçme arzusu kardeşleri kardeş katili dahi yapmıştır. Tarih bunun 

sayısız örnekleri ile doludur.  

 

 

 

(Yusuf 53-12/6) 

 

قُو   ٰاِل يَعك
َك َوعَٰٰلٓ َمتَُه عَلَيك َحا۪ديِث َويُِِتُّ ِنعك َ ُِ۪مَك ِمنك تَأْ۪ويِل اِلك َُّك َويَُعل تَ۪بيَك َرب  َابََويكَك ِمنك َوَكٰذَِلَ ََيك

ٓ َاتَٓمهَا عَٰٰلٓ َب مََكَ

َقۜ ِآن َربَٓك عَ۪لمین َح۪كمینم قَبكُل ِابكٰر۪همَی  ٰ َوِاْسك  

 

Vekeżâlike yectebîke rabbuke veyu’allimuke min te/vîli-l-ehâdîśi 

veyutimmu ni’metehu ‘aleyke ve’alâ âli ya’kûbe kemâ etemmehâ ‘alâ 

ebeveyke min kablu ibrâhîme ve-ishâk(a)(c) inne rabbeke 

‘alîmun hakîm(un) 

Ve böylece Rabbin seni onlardan ayıracak ve hadiselerin tevilini 

öğretecektir. Sana ve Yakup ailesine, daha önce ebeveynin İbrahim ve 

İshak’a tamamladığı gibi nimetini tamamlayacaktır. Muhakak ki senin 

Rabbin, Alim’dir, Hakim’dir.  
 
Kuran’ı Kerim’de seçmek ifadesi “ıstıfa”, seçkin de “mustafa”dır. Peki bu ayette “ıstıfa” mı 

geçiyor? Hayır. Ama bakın 45 tane meal çevirisine hepsinde “seçecek” yazıyor. 

  

Burada “ictiba” kelimesi var. “Yectebike”. İctiba, insanın bir şeyi kendisi için ayırması 

demektir. Bir şeyi birşeyden ayırıp onu kendisine saklamasıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

“Yectebike” kelimesi, uygun kıvama gelmek için bir sürecin içinde ayıklanma, elenip saf 

hale gelmek demektir.  

 

Yusuf hadiselerin tevilini, yani görünen olayları doğru okuyup, bu olayların nereye 

varacağını öğrenerek tedbirler üretebilecek. Dikkat edilirse Hz. Yusuf’a “Rabbin sana 

rüyaların tabirini öğretecek” diye bir ifade yok. İfade “hadiselerin tevilini öğretecek”tir. 

Bunu da Mısır’da yapacaktır. Hadiselerin tevilini öğrenmeyi Kuran’ı Kerim burada nimet 

olarak nitelemektedir.  

 

 

 

 (Yusuf 53-12/7) 

 

ائِ۪ليَ  َوِت۪هٓ ٰاََيتن ِللٓسٓ  لَقَدك ََكَن ۪۪ف يُوُسَف َوِاخك

Lekad kâne fî yûsufe ve-iḣvetihi âyâtun lissâ-ilîn(e) 

 
And olsun ki; Yusuf ve kardeşlerinde, soranlar için âyetler vardır. 
 
Neden soranlar için ayetler var? Sormayanlar için yok? 

 

Ayet işaret demektir. Ben sorarsam o işaretleri görüyorum. Sorgulalayan bir bakışla 

baktığım zaman ibretleri alabiliyor, kıssadan hisse yapabiliyorum.  

 

Sorgulamak, sorguya çekmek değil, öğrenmek ve daha doğru bir şekilde yaşamak için 

yapılır. Bu mübarek ayet kıssaları, geçmişte  yaşanmış bir hatıra gibi değil, kıssadan hisse 

almak için okunması gerektiğini emreden mübarek ayetlerdendir.  

 

Sormak, düşünmenin gereği, aklın şükrüdür. Doğru ve sağlıklı bilginin de bedelidir. Doğru 

ve sağlıklı bilgi almak isteyenler, doğru ve sağlıklı bir soru sormak zorunda.  

 

Sorgulanmamış hayat nasıl ki hayat değilse, sorgulanmamış inançta gerçek, hakiki bir 

inanç seviyesine hiçbir zaman yükselemez.  

 
Sormak; sorgulamak demektir. Allah, ayetleri sorgulayın, didik didik edin, gününüze 

taşıyın diyor. Bizim ayetleri sorgulamamız, Allah’ın emri olmuş olmaktadır. Allah Yusuf 

suresini günümüze taşımayı bana farz kıldı. 
 

Rabbimiz, bu sureyi, bu kıssayı masal olarak okumayın, kıssadan hisseyi alın. Bu benim 

size emrimdir, demektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 
(Yusuf 53-12/8) 

 

ۜ ِآن َاََبََّن لَ۪في َضَْلٍل ُم۪بٍين  َبةن  ِاذك قَالُوا لَُيوُسُف َوَاُخوُه َاَحبُّ ِاٰٰلٓ َا۪بينَا ِمنٓا َوََنكُن ُعصك

İż kâlû leyûsufu veeḣûhu ehabbu ilâ ebînâ minnâ venahnu ‘usbetun 

inne ebânâ lefî dalâlin mubîn(in) 

 

“Yusuf ve onun kardeşi, babamıza gerçekten bizden daha sevgilidir.” 

demişlerdi. “Ve biz sıkı bir grubuz. Muhakkak ki babamız, gerçekten açık 

bir dalalet içinde. 

 
Oğulları, peygamber babalarına “dalalettedir” diyorlar. Bunu şaşkınlık diye tevil etmeye 

çalışanlar var. Dikkat ederseniz, kardeşler güç odaklı. Babaları ise , Yusuf’u severek ahlak 

odaklı, takva odaklı. Bunun neticesinde kardeşler “Babamız bizim gibi güçlü birini 

tutmuyor, gidiyor küçük birini seviyor” diyorlar. 

 

Bir Resul olan Yakub’u açık bir dalalette gören, kardeşini öldürmekten geri durmayan, 

güneş ay ve gökcisimlerine secde etmenin, onların kendisi için yaratıldıklarını söyleyen 

birisine sinsi planlar kuran biri mümin olabilir mi? 

 

Ayette “Yusuf ve küçük kardeşimiz” demiyor. “Yusuf ve onun kardeşi” diyor. Yani bizim 

kardeşimiz demiyorlar. Burada da bir fırkalaşma var. Biz ve onlar şeklinde iki fırka görülmüş 

oluyor. Kuran’da, bir şekilde onların kullanımlarını anlatarak deşifre etmiş oluyor. Yusuf ve 

kardeşini kendi sıkı gruplarının içine dahil etmemelerinin, onların üvey kardeşi olacağına 

dair ihtimalide güçlendirmektedir.  
 
Sevginin dışında da burada bir makam var bu makamı kim kapacak. Osmanlıdaki taht 

kavgası gibi. Ne yaptılar? Kundakdaki bebekleri boğdurdular.  

 

Niye?  

 

Büyür, tahta geçer. O büyüyene kadar senin garantin varmı?  

 

Üstünlük Allah katında takva iledir. Bizim de evlatlarımıza karşı gösterdiğimiz üstünlük mal, 

mülk, zenginlik ile değil, takva ile olsun. Yoksa Yusuf ile Bünyamin’in kardeşlerinin düştüğü 

hataya düşeriz. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 (Yusuf 53-12/9) 
 

ا َصاِل۪حيَ  ما ِد۪ه قَوك ُه َا۪بيُُكك َوتَُكونُوا ِمنك بَعك ا ََيكُل لَُُكك َوجك ضا َرُحوُه َارك  ُاقكُتلُوا يُوُسَف َاِو اطك

Uktulû yûsufe evi-trahûhu erdan yaḣlu lekum vechu ebîkum vetekûnû 

min ba’dihi kavmen sâlihîn(e) 

 

Yusuf'u katledin veya onu bir yere atın! Babanızın vechi, yalnız size kalsın! Ve 

ondan sonra salihler kavminden olun! 
 
Bir cinayete azmettiricimiz var. Bunu kim söylemiş olabilir? Babamız dese, abilerden biri 

konuşuyor deriz. Babamız ifadesine yerine “ebîkum” diyerek, sizlerin babası demektedir. 

Kendi babasıda değildir.  

 

Burdan anladığımız Yakub’un oğulları değil. Aynı zamanda ailenin en gizli, en mahrem 

konularını da bilmektedir. Yusuf’u doğrudan öldürme veya ölüme terketme şeklinde iki 

tane alternatif sunmuştur.  

 

Hz. Yakup, Yusuf’un ağabeylerinin sinsi planlar kurabileceğini, bu yüzden rüyanın onlara 

anlatılmaması gerektiğini istemesine rağmen, bir şekilde ağbeyler bundan haberdar 

oluyor. Yusuf’un rüyası bir şekilde evin içinde olan üvey anne tarafından ağbeylere 

söylenmiş olabilir.  

 

“Babanızın vechi, yalnız size kalsın” sözündeki, “babanın vechi” babanın peygamberlik 

makamıdır.  Bu makam, bu misyon size kalsın demektir.  

 

9ncu ayette” babanızın vechi” ifadesi vardı. Babaları Hz. Yakup. Babası bir peygamber. 

“Onun vechi” ifadesi yalnızca ilgiyle, sevgiyle açıklamak mümkün değil. Babanızın sevgisi 

size kalsın demiyor. Zira babanın sevgisini kazanmak için bir kardeşi öldürmek pek de akla 

yatkın değil, mantıklıda değil. Hatta babanın daha çok nefresini kazanırsınız. Ortada mal-

mülk te yok ki diyelim ki miras davasına düştüler. Zaten kıtlık döneminde Mısır’dan gıda 

istemeleri, onların hali vaktinin yerinde olmadığını da gösteriyor.  

 

Hz. Yakub’un babası İshak peygamberdir. Onunda babası Hz. İbrahim’dir. Şu durumda 

ağbeyler ve anneleri bu silsileden pay almak istemiş olabilir. Vech zaten, insanı diğer 

insanlardan ayıran yüz demektir. Yüzümüz  bizim kimliğimizdir. Bu durumda “vech” burada 

Hz. Yakub’u diğer babalardan ayıran özelliktir. Yani peygamber oluşudur.  

 

Küçümsenin Yusuf ve kardeşinin, babanın sevgisi ve ilgisi ile peygamber seçileceğine dair 

ağbeylerde bir yanılgı var. Bu yanılgıda dengeleri alt üst ediyor. Yusuf’a semai cisimlerin 

seçdesi, onu konu alan rüyanın ağbeylere anlatılmama gerekcesi de bu ayette ifade 

edilmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

“Ve salihler kavminden olun.” Salihler kavminden olun demek tevbe edin demek değildir. 

Salihler kavmine katılmak, bu yapılan cinayetten dolayı istiğfar etme, tevbe etmek değil,  

salih olan peygamberler silsilesine katılmaktır. Bunu zaten Yusuf suresinin 101nci ayetinde 

Hz. Yusuf dua olarak söylüyor. Diyor ki: “Rabbim beni salihler arasına kat”diyor. Yani 

herkesin secdesi, rüyanın ortaya çıkması, arkasından Hz. Yusuf’un dediği cümle bu. “Beni 

o salihler kervanına kat.” 
 
Günümüze verdiği mesaj; Günah işleyip, boşver sonra tevbe edersin salihlerden olursun 

mantığı şeytanın ayartmasıdır. Zaten Yakup yukarıdaki ayette söylemişti şeytana 

uyabilirler diye. 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/10) 
 

يٓاَرِة ِانك ُكنك  ُض الس ٓ ُه بَعك تُلُوا يُوُسَف َواَلكُقوُه ۪۪ف غََيابَِت الكُج۪بِ يَلكتَِقطك ُمك َِل تَقك ُِتك فَاِع۪ليَ قَاَل قَٓائِلن ِمْنك  

Kâle kâ-ilun minhum lâ taktulû yûsufe veelkûhu fî ġayâbeti-lcubbi 

yeltekithu ba’du-sseyyârati in kuntum fâ’ilîn(e) 

 

İçlerinden bir sözcü dedi ki: “Yusuf'u katletmeyin. Yapacaksanız onu 

kuyunun dibine bırakın! Seyyarlardan biri onu bulur.” 
 
Bakın! “Kuyunun dibine atın değil, kuyunun dibine bırakın” diyor. Seyyahlardan biri onu 

bulur dediğine göre rastgele bir kuyu değil, kervan yolları üzerinde bir kuyu.  

 

“İçlerinden bir sözcü dedi ki” şeklinde ayet başlıyor. Demek ki bu azmettiren onların 

içinden olan biri değil. Çünkü 10ncu ayetti diyor ki: “O ağbeylerin içinden biri, bir sözcü, 

ona cevaben dedi ki.” O zaman azmettirici küçük ağbey, şu kardeş, bu kardeş değil. O 

grubun içinde değil.  

 

İçlerindeki ağabey:” Onu katletmeyelim, onu öldürmeyelim. Birşey yapacaksak bir 

kuyunun dibine atalım değil, bırakalım diyor. Sonra da seyyarlardan biri onu bulur. 

Öldürme niyeti yok. Aslında ağbeyler Yusuf’a kötülük yapmıyor. Ama algıya bakın. 

Ağbeyler şöyle, ağbeyler şöyle. Zaten Yusuf ağabeylerini kınamıyor ki. Ağabeyleri 

sayesinde oraya geldi, hadiselerin tevilini öğrendi, Mısır’a yerleşti. Onlar bir vesile oluyorlar.  

 

Kuyunun önünde “el” takısı var. Buda onun herhangi bir kuyu değil, kardeşlerin bildikleri 

bir kuyudur. “Yusuf’u katletmeyin. Yapacaksanız kuyunun dibine bırakın” ifadesinden ve 

seçilen kuyunun mahiyetinden, onu öldürme değil tam aksine onu ölümden koruma 

çabası anlaşılmaktadır. Kuyunun kenarında bekleme bile onu ölümden koruma 

amaçlıdır.  

 

Anneye karşı konuşanın kardeşlerin içerisinden en büyüğü olma ihtimali var. Çünkü fikri 

herhangi bir itirazla karşılaşmıyor, sözü kesilmiyor ve onun da dediği yapıldığına göre 

muhtemelen güçlü bir ağabey olma ihtimali akla gelmiştir. Zaten Taberi’de de Yakub’un 

en büyük oğlu olduğuna dair bir rivayet var. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 (Yusuf 53-12/11) 
 

َّۭۖا عَٰٰل   ٓ يُوُسَف َوِآَّن ََلُ لَنَاِِصُونَ قَالُوا ََيٓ َاََبََّن َما ََلَ َِل تَأَْمن  

Kâlû yâ ebânâ mâ leke lâ te/mennâ ‘alâ yûsufe ve-innâ lehu 

lenâsihûn(e) 

 

“Ey babamız! Sana ne oluyor  ki? Yusuf’u bize emanet etmiyorsun. Ve 

muhakkak ki biz, onun iyiliğini isteyenleriz.” dediler.   

 

Gerçekten iyiliğini istiyorlar,  değil mi? Yusuf’u katledin diyen biri var o evde. Burada iyiliğini 

isteyenler manasındaki kelime “nâsih” kelimesidir. Bizdeki nasihat vermek, bir kişinin iyiliğini 

istemek için ona nasihat verilir. O yüzden biz ona “iyiliği isteyen”şeklinde meallendirdik.  

 

Burada ağabeyleri Yusuf’un iyiliğini istemekte, aslında dolaylı manada onu ölümden 

kurtararak doğru söylemektedirler. Zira Yusuf’u katledin diyen biri her türlü kötülüğü 

eninde sonunda yapabilir. Genç Yusuf’un o aileden bir an önce uzaklaşması lazım. Bu 

onun hayrına. Bazen şer görünen şeyler hayr, hayr gibi görünen şeyler şer olabilir.  

 

 
 

(Yusuf 53-12/12) 
 

تَعك َويَلكَعبك َوِآَّن ََلُ لََحاِفُظونَ  ا يَرك ُ َمَعنَا غَدا ِسِلك  َارك

Ersilhu me’anâ ġaden yerta’ veyel’ab ve-innâ lehu lehâfizûn(e) 

 

Yarın onu bizimle gönder! Bol bol yesin ve oynasn! Ve muhakkak ki biz, onu 

gerçekten muhafaza edenleriz. 
 
Günümüzde, gençleri kapmak isteyen iki ayaklı kurtlar var. Kendi ideolojilerine çekmek, 

kendi sistemlerine çekip onları militan yapmaya çalışıyorlar. 
 
Yani bir kuyuya bir çukura çekmeye çalışan insanlar. Bu insanların ilk tuzağı oyun ve 

eğlence. Günümüzün gençlerine bakın sanal oyunlardan başlarını kaldıramıyorlar.Oyun 

ve eğlence adı altında çocuklar anne babalarından uzaklaştırır. Futbol, bilgisayar 

oyunları, cep telefonu oyunları hepsi oyun eğlence adı altında biz çocuğunuzu 

eğlendiriyoruz bahanesi ile çocuğu bir kuyuya atmaktır. Kuyuya atılan çocuk ilerde 

birilerinin kölesi olur. 
 

Çocuklarınız biraz sanal alemden kafasını kaldırsın. Biraz çevreyi, biraz hayatı okusun. 

Yusuf’un özelliği neydi. Biz ona olayların tevilini öğreteceğiz diyor Yüce Allah. Oyun tam 

bir uyuşturcu. Yusuf’un kardeşleri oyun uyuşturucusunu kullanarak onu babadan-anadan 

kopardılar. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

(Yusuf 53-12/13) 
 

ُزنَُ۪نٓ  كُِتك َعنكُه غَاِفلُونَ  قَاَل ِاّ۪ن۪ لََيحك ئكُب َوَان َهُبوا ِب۪ه َوَاَخاُف َانك يَأُُْكَُه ا۪لِ َانك تَذك  

Kâle innî leyahzununî en teżhebû bihi veeḣâfu en ye/kulehu-żżi/bu 

veentum ‘anhu ġâfilûn(e) 

 

Dedi ki: “Onu götürmeniz muhakkak ki, beni mahzun eder. Ve siz ondan gafilken, 

onu bir kurdun yemesinden korkarım.  
 
Hz. Yakup oğullarına, ona siz bir kötülük yaparsınız demiyor, onu öldürürsünüz de demiyor. 

Siz ondan habersizken, onu bir kurdun yemesinden ben korkarım diyerek, ben dilini 

kullanması suçlayıcı olmaması, yine alışık olduğumuz o peygamber üslubuna, o 

peygamber ahlakına bir örnektir.  

 

Hz. Peygamberden nakledilen bir rivayet var. Burada Hz. Yakup çocuklarına “kurdun 

yemesinden korkarım” diyerek,  taktik verdi. Belki onların aklına bu kurt hiç gelmeyecekti.  

 

Allah Resulü bir hadisinde diyor ki:” Hz. Yakup “onu kurdun yemesinden korkarım” 

şeklindeki sözü ile evlatlarına bir acıdan tasarladıkları planı nasıl örtbas edecekleri 

konusunda yol göstermiştir. Gerçekten de 17 nci ayette görüleceği üzere onlar bu fikri 

aynen uygulayacaklar. 

 
 

(Yusuf 53-12/14) 

 

ونَ  ا لََخاِِسُ َبةن ِآَّنٓ ِاذا ئكُب َوََنكُن ُعصك  قَالُوا لَِِئك َاَُكَُه ا۪لِ

Kâlû le-in ekelehu-żżi/bu venahnu ‘usbetun innâ iżen leḣâsirûn(e) 

 
Dediler ki:” Biz gerçekten sıkı bir grupken, eğer onu kurt yerse muhakkak 
ki hüsrana uğrarız.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

(Yusuf 53-12/15) 
 

ئَْٓنُمك  ِه لَُتنَبِ۪ نَٓا ِالَيك َحيك َعلُوُه ۪۪ف غََيابَِت الكُج۪بنِ َواَوك َُعٓوا اَنك ََيك ُعُرونَ فَلَٓما َذَهُبوا ِب۪ه َواَْجك ِرِِهك ٰهَذا َوُِهك َِل يَشك َِبَمك  

Felemmâ żehebû bihi veecme’û en yec’alûhu fî ġayâbeti-

lcubb(i)(c) veevhaynâ ileyhi letunebi-ennehum bi-emrihim hâżâ vehum 

lâ yeş’urûn(e) 

 

Böylece hep beraber, onu kuyunun dibine bırakmak için götürdüler. Ve biz, 

onların şuursuzca yaptıklarını onlara haber vereceğini, ona vahyettik.  
 
Kuyuya giderken Yusuf bilgileniyor. Bu bilgi, ilerde bu şuursuz abilerinin ne yaptığını, neye 

hizmet ettiğini, sen onlara haber vereceksin, bilgisidir. Tefsircilerin bir çoğu “Biz Yusuf’a 

vahyettik” ifadesine dayanarak, Hz. Yusuf’a Peygamberliğin bu andan itibaren geldiğini 

söylemişlerdir. Bazı yorumcular Yusuf’a gönderilen vahyi gerekçe göstererek, Yusuf’un 

kuyuya atıldığında iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek ve imtihan 

mükellefiyetinin başladğı bluğ yaşına girdiği şeklinde bunu anlamışlardır.  

 

Tevrata göre Hz. Yusuf’un başından bu olay geçtiğinde onun yaşı 17 idi. Zaten Hz. Yusuf 

için 19ncu ayette “gulam”  kelimesi kullanılıyor, yani “sabi, vildan ” denmiyor. Gulam, 

şehvetin şiddeti manasına gelen ihtilam kökünden alınmıştır. İhdilam, bu ancak baliğ, yani 

bluğa eren çocuklar da görülen bir durumdur. Araplar 20 yaşındaki delikanlılar için de 

gulam tabirini kullanırlar. Bu özellik çocukluk yaşından çıkmış, ancak henüz feta dediğimiz 

o gençlik çağına da ulaşmamış demektir. Çünkü en şiddetli zamanında ona hüküm ve 

ilim verdik diyecek. Züleyha ile karşılaşmadan önceki durumda ona genç diyor, burada 

gulam diyor.  

 

Yusuf’un aldığı ilk vahiy. Bir insan vahiy alırsa resul olur mu? Olmaz. Daha Nebi’dir. Yani 

haber alan. Resul olabilmesi için insanlara ayetleri anlatması gerekir. 

 

Allah, Hz. Musa’nın annesine de vahyetmişti. Çocuğu sepete koy, nehire bırak diye. 

Musa’ın annesi şu an bir vahiy aldı. Bu vahiy onun gönlünü rahatlatır, sakinleştirir. O 

kuyunun derinliklerine düşen çocuğun öteler ötesinden haber alması müthiş bir 

motivasyondur. 
 

Günümüze aldığımızda siz çocuğu manevi olarak çok iyi yetiştirirseniz. O fizik olarak çok 

aşağılarda olsa bile, diblerde görülse bile fakirdir, fukaradır, yoksuldur ama takvalıdır. 

Yusuf’un acıları onun hocası olmuş, onu yetiştirmiş. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Yusuf 53-12/16) 
 

اءا يَبكُكونَۜ   َاََبُِهك ِعَشٓ
اُؤُٓ۫ٓ  َوَجٓ

Vecâû ebâhum ‘işâen yebkûn(e) 

 

Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. 
 
Yakub’un onu çıkıp arama imkanı kalmaması için gecenin bir karanlığında ağlayarak 

gelmişler. 
 

 

(Yusuf 53-12/17) 

 

ئكُبن َوَمٓا اَنكَت  َد َمتَاِعنَا فَأََُكَُه ا۪لِ نَا يُوُسَف ِعنك تَِبُق َوتََركك نَا نَسك ِمٍن لَنَا َولَوك ُكنٓا قَالُوا ََيٓ اَََبََّنٓ ِآَّن َذَهبك ِبُمؤك

 َصاِد۪قيَ 

Kâlû yâ ebânâ innâ żehebnâ nestebiku veteraknâ yûsufe ‘inde 

metâ’inâ feekelehu-żżi/b(u)(s) vemâ ente bimu/minin lenâ velev 

kunnâ sâdikîn(e) 

“Ey babamız! Biz, yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. 

O zaman onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile, sen bize inanacak değilsin.” 

dediler. 
 
Kötü niyetli kişilerin eline bahaneler vermemek lazım. Senin zaafını anlarsa seni ordan 

suistimal eder. 

 
 

(Yusuf 53-12/18) 

 

ُ الكُمس ك  ۜ َواّل۪لٰ يلن ن َْج۪ اۜ فََصْبك را تََعاُن عَٰٰل َما تَِصُفونَ َوَجٓاُؤُ۫ٓ عَٰٰل قَ۪ميِص۪ه ِبَدٍم َكِذٍبۜ قَاَل بَلك َسٓولَتك لَُُكك َانكُفُسُُكك َامك  

Vecâû ‘alâ kamîsihi bidemin keżib(in)(c) kâle bel sevvelet lekum 

enfusukum emrâ(an)(s) fesabrun cemîl(un)(s) va(A)llâhu-lmuste’ânu ‘alâ 

mâ tasifûn(e) 

 

Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. (Babası şöyle) dedi: 

“Hayır. Sizi, nefsiniz bir işe sevketti. Artık bundan sonrası güzel sabırdır. Sizin 

anlattığınız şeye karşı istiane (yardım) istenecek olan el-Müstean olan Allah'tır.” 
 
Hz.Yakup bir oyun oynadıklarının farkında. Fakat geç bir saat, yorulmuşlar, ağlıyorlar, 

kendisi yaşlı elinden birşey gelmiyor. Size inanacağımı mı sanıyorsunuz duruşu bir sabırdır. 

Yakub bu durumda el-Müstean olan Allah’tan yardım istemektedir.Hz Yakup yardım 

istenecek tek otoritenin el-Müstean olan Allah olduğunu anlatmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

(Yusuf 53-12/19) 
 

ٓياَرةن  ُ عَ۪لمین ِبَماَوَجٓاَءتك س َ ۜ َواّل۪لٰ وُه ِبَضاعَةا ى ٰهَذا ُغَْلمنۜ َواََِسُّ ٰ ٰٰل َدلكَوُهۜ قَاَل ََي بَُشك َسلُوا َواِرَدُِهك فََادك  فََارك

َملُونَ   يَعك

Vecâet seyyâratun feerselû vâridehum feedlâ delveh(u)(s) kâle yâ 

buşrâ hâżâ ġulâm(un)(c) veeserrûhu bidâ’a(ten)(c) va(A)llâhu ‘alîmun 

bimâ ya’melûn(e) 

 

Bir kervan geldi, sucularını gönderdiler, kovasını sarkıttı. “Aaa “ dedi, “işte bir 

erkek çocuk!” Onu ticaret malı olarak sakladılar. Halbuki Allah, onların 

yaptıklarını biliyordu. 
 
Kuyudaki çocuk, köle ticaretinin olduğu bir dönemde kıymetli birşey. Altın bulmuş gibi bir 

şey. Yusuf’u,  meşru yoldan bulunmayan bir köle olduğu için saklıyorlar. 
 
Günümüze aldığımızda; yerden birşey bulduğumuzda eğer sahibini aramaz isek , o 

bulduğumuzun hırsızı oluruz. O bulan için kıymeti yok , kaybeden için çok değerli olabilir. 

İçinde kimliği var, kartları var, önemli notları var. Bulduğunuz şeyin hırsızı olmayın! 

 

 

 

(Yusuf 53-12/20) 

 

ُدوَدٍةن َوََكنُوا ۪فيِه ِمَن  ٍس َدَراِِهَ َمعك ُه ِبثََمٍن ََبك وك الٓزاِه۪ديَنم َوََشَ  

Veşeravhu biśemenin baḣsin derâhime ma’dûdetin vekânû fîhi mine-

zzâhidîn(e) 

 

Ve onu (Yusuf'u), az bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar. Çünkü; ona karşı 

zahidlerden idiler. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/21) 
 

 

يُه  ََتٰ ي اشك اۜ َوَكٰذَِلَ َمٓكنٓا ِلُيوسُ َوقَاَل آلِ َفَعنَٓا َاوك نَتِٓخَذُه َوََلا كٰويُه َعٰٰسٓ َانك يَنك ِر۪مي َمث َرَاِت۪هٓ اَكك َ ِِلمك َف ِ۪ف ِمنك ِمْصك

ََثَ النٓاِس َِل  ِر۪ه َوٰلِكٓن اَكك ُ غَاِلبن عَٰٰلٓ َامك َحا۪ديِثۜ َواّل۪لٰ َ َمُه ِمنك تَأْ۪ويِل اِلك ِ۪ ِضِۘ َوِلنَُعل َرك لَُمونَ اِلك يَعك  

Vekâle-lleżî-şterâhu min misra limraetihi ekrimî meśvâhu ‘asâ en 

yenfe’anâ ev netteḣiżehu veledâ(en)(c) vekeżâlike mekkennâ liyûsufe fî-

l-ardi velinu’allimehu min te/vîli-l-ehâdîś(i)(c) va(A)llâhu ġâlibun ‘alâ 

emrihi velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 

 

Mısır’dan onu satın alan, karısına dedi ki: “Onun yerleşeceği yeri, 

cömertçe hazırla, belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz.” Ve işte 

böylece hadiselerin tevilini öğretelim diye Yusuf’u o yere yerleştirdik. Ve 

Allah, emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. 

 
Rabbimiz, Yusuf’a hadiselerin tevilinin Allah’ın nasıl öğrettiği bu ayette açıklanmış. Allah 

bir insana bir şeyi nasıl öğretir? Allah, insana bir şeyi Sünnetullahı, yasaları, ilkeleri 

çerçevesinde öğretir. Böyle bilgiler insana havadan gelip kafasının içine girmez. Yusuf’u 

Mısır’a hadiselerin tevilini öğretmek için yerleştirmiş. 

 

Hz. Yakub’un 6ncı ayette oğluna, Allah seni nebi, resul seçecek demedi. “Sana 

hadiselerin tevilini öğretecek”dedi. Bu sözün de nasıl olacağı 21nci ayette 

cevaplandığını görüyoruz.  

 

Kuran’da Yusuf’u satın alan Mısırlı kişinin kim olduğuna dair bir bilgi verilmemiş. Ancak bu 

şahsın karısı için 30ncu ayette Aziz’in karısı ifadesi kullanılmıştır. Aziz’in bir sıfat olduğunu 

düşünüyoruz. Aziz sıfatını insanlara nispet ettiğimizde, o kişinin izzeti şerefi ile toplumda 

itibarlı ve güçlü bir yeri, konumu olduğunu ifade etmektedir.  

 

Kuran, bu sıfatı Hz. Yusuf için kullanıyor. Yusuf ne zaman mevki ve makama geliyor (78 ve 

88 nci ayetlerde) orada, o yüksek mevkiyi ifade etmek için Yusuf’a aziz diye sesleniyorlar. 

Demek ki burada Züleyha’nın kocası da yüksek bir makamda. Ayrıca Kitabı Mukaddes’te 

ve Talmut’ta, Azizin Firavun’un özel muhafızı veya muhafız subayı olmasından bahsedilir. 

Ve bu şahsın adının Potifa olduğu zikredilir.  

 
“Belki bize faydası olur ifadesi” Yusuf’taki potansiyeli görmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Evlat edinmek istenmesi de, Azizle karısının arasındaki yaş farkından olabilir, bir uyumsuzluk 

olabilir. Belki Azizin karısı çocuk istiyor, fakat aziz bunu karşılayamıyor da olabilir.  

 

Hadiselerin doğru bir şekilde tevili, konulara her yönüyle değerlendirmeyi gerektirir. Buda 

bir imkan meselesidir. Gençlerin yerini cömertçe hazırlamak, gençlere imkan vermek 

demektir. Eğer gençlere imkan verirseniz, o hayatı daha doğru okuyabilir. Hadiselerin 

tevilini daha sağlıklı yapabilir. Ayrıca bu verdiğiniz imkanlar ve sonucunda oluşan 

başarısızlıkların faturasını size kesmelerinin de önüne geçmiş olur.  Yani “Baba bak senin 

yüzünden başarısız oldum”diyemez.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 (Yusuf 53-12/22) 
 

۪نيَ  س ِ كُمحك اۜ َوَكٰذَِلَ ََنكِزي ال اا َوِعلكما  َولَٓما بَلََغ َاُشٓدُهٓ ٰاتَيكنَاُه ُحْكك

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu hukmen 

ve’ilmâ(en)(c) vekeżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

 

Ve en şiddetli çağına ulaştığı zaman ona hüküm ve ilim verdik. Muhsinlerin 

karşılığını işte böyle veririz. 

 
Bu ayetten sonra şöyle bir soru sorabiliriz: Genç Yusuf Muhsin olmasaydı, ona hüküm ve 

ilim verilir miydi? Verilmezdi. Ayet sebep-sonuç ilişkisi kurmuş. Hiçbir başarı tesadüf değildir. 

Hiçbir nebi doğuştan sınavı geçmiş kurtulmuş değildir. Neden Hz. Yakub’un diğer oğulları 

veya Yusuf’un küçük kardeşi değil de, Yusuf’un bu göreve seçildiği ve bu görevi 

üstlendiğinin cevabı da bu 22nci ayettir.  

 

“eşutte” kelimesi ergenlik çağı veya olgunluk çağı olarak anlaşılmıştır. Ayette kişinin en 

fazla güçlü olduğu çağı ifade etmek için kullanılmıştır. Yusuf’un bu hali hakkında Rabbimiz 

tarafından Kuran’da herhangi bir yaş bilgisi verilmemektedir. 

 

Müfessirler arasında en şiddetli çağ konusu farklı görüşlere neden olmuştur. Bu çağın 18-

33 yaş arası olduğunu söyleyen müfessirler olmuş. 33 ile 40 yaş olduğunu ifade edenler 

olmuş.  Bunu İbn Abbas ve Mücahit, aklın olgunluk yaşa olarak kabul edilen 33 yaşıdır 

şeklinde yorumlamışlardır. Ve bir rivayete de bağlamışlardır. Hz. Yusuf’a hüküm ve ilimin 

verildiğinden bahsediliyor.  

 

Bakıldığında hüküm ve ilimi yan yana koyup Kuran’ı Kerim’e baktığımızda daha çok 

vahyin sıfatı olarak görüldüğü için, Hz. Yusuf buradan itibaren nebi seçilmiştir, resul 

olmuştur şeklinde yorumlayıp, bunu 40 yaş olarak anlayanlar olmuş. Dahhak 20, Hasan 40, 

İkrime 35, Suudi 30, Sait bin Cübeyr de 18 yaşında demiştir. İmam Malik, Zeyd bin Eslem 

bunu ergenlik olarak açıklamış. İbn Kesir de bunu bize açıklamış. Bu kadar farklı yaşlar 

neden verilmiştir ve Kuran tam bir rakam vermemiştir? Zira herkese göre bu dönem 

değişir. Herkesin en şiddetli çağı farklı olabilir. Ortam farklılığı, eğitim farklılığı, yaşanan 

çoğrafya bunu değiştirdiği için Kuran’ı Kerim burada bir rakam vermemiştir. Müfessi rlerde 

en şiddetli oldukları çağları buraya yazmışlardır.  

 
Bize göre bu yaş, ilmi doğru hükümlerle kullanabilecek olgunluğa eriştiği yaştır diyoruz. Her 

insan ilim sahibi olabilir. Ancak her insanın bunu hayatına yansıtması ve nefsine hikmetle 

hükmetmesi (Hz. Yusuf örneğinde olduğu gibi) herkese nasip olmaz. Ayet bunu Muhsin 

olma ile ilişkilendirmiş.  

 
“Muhsin”, iyilik eden, iyi ve güzel işler yapan, güzellikleri arttırmaya çalışan, yaptığını en 

güzel bir şekilde yapan, Allah gördüğü için, bunu en güzel şekilde yapmam gerekir diyen 

ve bu bilinçli hareket eden insanlara Muhsin diyoruz.  

 

Ayet, iyilerin elinde yani Muhsin olanların elinde ilmin doğru hükümlere dönüşeceğini 

sebep-sonuç ilişkisi olarak birbirine bağlamış. 

 

Netice olarak, güzel davrananlar  ilim ve hikmetin birleşimi olan bilgelikle ödüllendirilir. 

Şimdi Hz. Yusuf’un Muhsin olmasına dair Kuran’ı Kerim’de iffet ve ahlakı üzerinden somut 

bir örnek verilecek. 23ncü ayetten itibaren bunu okuyacağız. Bir insan gençlik döneminde 

nasıl Muhsin olur? 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1599 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

(Yusuf 53-12/23) 
 

َبكَواَب َوقَالَتك هَ  ِس۪ه َوغَلٓقَِت اِلك َسَن َوَراَوَدتكُه ال۪۪ٓت ُهَو ۪۪ف بَيكُِتَا َعنك نَفك ٓ اَحك ِ ِانُٓه َرّ۪ب۪ ۜ قَاَل َمَعاَذ اّل۪لٰ َت ََلَ يك

ِلُح الٓظاِلُمونَ   َمثكَواَيۜ ِانُٓه َِل يُفك

Verâvedet-hu-lletî huve fî beytihâ ‘an nefsihi veġallekati-l-ebvâbe 

vekâlet heyte lek(e)(c) kâle me’âża(A)llâh(i)(s) innehu rabbî ahsene 

meśvây(e)(s)innehu lâ yuflihu-zzâlimûn(e) 

 

“Ve evinde kaldığı kadın, ondan murad almak istedi. Kapıları sımsıkı 

kapattı ve dedi ki: “Hadi gelsene!” Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Muhakkak ki 

O benim Rabbim’dir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. 

Muhakkak ki zalimler felaha ermezler.” 

 
Buradaki Rabb kelimesini efendi olarak anlayıp “benim yerimi efendim çok güzel yaptı” 

ayetinden geçen efendi kelimesini azize bağlayan müfessirler olmuştur. Çünkü Yusuf bu 

surede Rabb kelimesini “kölenin efendisi olarak” kullanıyor, ama ayetin bağlamına 

baktığımızda buradaki “efendi”nin alemlerin Rabbi olduğunu net olarak görüyoruz.  

 

O zaman Hz. Yusuf başına gelenleri Allah’tan biliyorsa, yani kuyuya atılması, üç kuruşa 

satılması, yerinin Mısır’da yapılması hepsini Allah’a bağlıyorsa, Hz. Yusuf’ta bir ön bilgi var. 

Yusuf kuyuya indirilirken bir direnç göstermemiş, satılırken bir direnç göstermemiş, Mısır’da 

o eve yerleşirken herhangi bir direnç göstermemiş. Çünkü kuyuya götürülürken Allah ona 

“sen kardeşlerine bunu haber vereceksin”  diye vahyediyor. Demek ki Hz. Yusuf ta 

önceden bir bilgi var, bir teslimiyet var. Böyle gidişatın Rabbimiz tarafından irade 

edildiğinin de farkında. İlahi programın bilincinde. 

 

Bu durum hem erkek hem kadın için aynı örnekliği teşkil ediyor. Erkekte güç sahibi olursa 

arzusunu tatmin etmek için bir kadına tecavüze yelteniyor, kadında güç sahibi olursa 

arzusunu tatmin etmek için bir erkeğe tecavüze yelteniyor. Onun için burada cinsiyetten 

üstte bir tahlil yapmamız gerekecek. 

 

Azizin karısı mütecaviz erkeklere benzer bir tavır göstermiştir. Buradaki tavır, müşrik tavrıdır. 
Zira tecavüze yeltenmek, hevayı ilahlaştırmanın bir sonucu. “Maazallah Allah’a sığınırım” 

sözü, O’nun kendisini böylesi çirkin bir işten korumasını Allah’tan istediğini de gösteriyor, 

Hz. Yusuf tarafından. Çünkü cinsel içgüdünün etkisinden kurtulmak, insan gücünü aşarsa, 

bu gibi durumda Allah’a sığınmak lazım.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

(Yusuf 53-12/24) 
 

۪هۜ كَٰذَِلَ  ِ۪ َهاَن َرب  اَنك َرٰا بُرك
َِلٓ اَءۜ ِانُٓه ِمنك ِعبَاِدََّن َولَقَدك ََهٓتك ِب۪هَۗ َوَِهٓ ِِبَان لَوك َشٓ وَء َوالكفَحك ٓ ُه السُّ َِف َعنك ِلنَْصك

لَ۪صيَ   الكُمخك

Velekad hemmet bih(i)(s) vehemme bihâ levlâ en raâ burhâne 

rabbih(i)(c)keżâlike linasrife ‘anhu-ssû-e velfahşâ/(e)(c) innehu min 

‘ibâdinâ-lmuḣlasîn(e) 

Ve and olsun ki, ona yeltenmişti. Ve eğer Rabbinin burhanını görmeseydi, 

o da ona yeltenmişti. İşte böylece onu kötülükten ve fahşadan 

uzaklaştırırız. Muhakak ki o muhlis kullarımızdandır. 

 
Bir sonraki ayette ikisinin de kapıya koştuğundan bahsediyor. Burada Yusuf’ta yelteniyor, 
Züleyha da yelteniyor, demektedir.  İki fiilin aynı olması, niyetlerinin de aynı olması 

manasına gelmez. Biri kapıya Allah’tan korktuğu için kaçıyor, biri kapıya Yusuf’u 

yakalamak için kaçıyor. Bakın fiil aynı, niyetler farklı. O zaman Yusuf’un niyetlenmesi ile 

Züleyha’nın niyetlenmesi aynı manada olmaz.  Hz. Yusuf’un kadınla aynı odada 

kalmasındaki niyeti , verilen imkanlara nankörlük etmeme, iyi niyeti,  kadının üvey annesi 

veya onun bakıcısı olarak bilme niyetidir.  

 

Yusuf’un meyletmesinin sebebi, onun isteklerini yerine getirmek, ona hizmet etmek. Azizin 

karısının Yusuf’a meyletmesinin sebebi, ondan murad almak. İkiside birbirine meylettiği 

için aynı odada buluşuyorlar.  Ama Yusuf orada bir şeyi görüyor. Burhan dediğimiz nokta 

bu. Hz. Yusuf’un aynı ortamda bulunduğu anda , gördüğü kadının niyetidir. Suistimal 

etmesi söz konusu değildir.  

 

Burhan nedir? Kuran’ı Kerimde arattığımızda, burhan kelimesi Arapçada berraklaşmak, 

açıklığa kavuşmak, delil getirmek anlamında kullanılmıştır.  

 
Kuran’ı Kerim’de hak ile batılı birbirinden ayırmak için burkan kelimesi kullanılmıştır. 

Burhan iyiyi ve kötüyü ayırmadan önceki süreci yani muğlaklık ve bulanıklığın giderilmesi, 

sis perdesinin kaldırılmasına yardımcı olan delil, hücyet manasında Kuran’ı Kerim’de 

kullanılmıştır. Bakara suresi 111, Enbiya suresi 24 , Müminun suresi 117 de bu kalıp sürekli 

geçer.  

 

Sizle benim aramda bir belirsizlik var, bu belirsizliğin, bu sis perdesinin ortadan kalkması için 

getirilen delile, hücyete burhan denmektedir.  

 
Buradan da anlaşıldığı üzere Züleyha ile Yusuf arasında bir belirsizlik var. Buda Yusuf’un 

kadının niyetini bilmemesidir. Ne zamanki kadının niyetini öğreniyor, “işte Rabbinin 

burhanını gördü”. Ve hemen sırtını dönüp kaçıyor. Yani kadının maskesi düştü, niyeti belli 

oldu. Rabbine isnat etmesi, Allah’ın insana yerleştirdiği fıtrat, içgüdülerle ilişkili 

olmasındandır. Cinsel dürtülerini kadının kontrol edemediğini görüyor.   

 

Hz. Yusuf için artık konu netleşmiş, sis perdesi kalkmış, berraklaşmıştır. Kuran’ı Kerim bunu 

da burhanı görmesiyle ifade etmiştir. Burada hadiselerin tevilini bilmesinin de ne kadar 

değerli olduğuna dair bir örnek veriliyor. Yusuf o anda bu durumu, akıbetin nereye 

gideceğinin hesabını yapıyor. Ben burada bu bayanla burada birlikte olursam, varıp 

duracağı nihai son nedir, diye hemen aklından geçirip doğru bir karar veriyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bu işin varacağın son nihai halin gözünün önünden geçiren Hz. Yusuf, anı yaşayan 

sonrasını önemsemeyen, sorumsuz ve bencil bir genç gibi olsa idi, bu da ona yeltenme 

ifadesini karşılardı fakat Hz. Yusuf’un böyle bir durumu yok.  

 
Rabbinin burhanını gören kişiye, kötülükleri iyilik olarak satamazsınız. Fuhşu aşk diye, 

sevgiyi flört diye ambalajlayıp satamazsınız.  

 

 

 

(Yusuf 53-12/25) 

 

ا الكَباِبۜ قَالَتك َما َجَزَٓاُء َمنك َاَرادَ  َدَها ََلَ يِ۪ تَبَقَا الكَباَب َوقَٓدتك قَ۪ميَصُه ِمنك ُدبٍُر َوَالكَفيَا س َ  َواسك

َجَن َاوك عََذابن اَ۪لمین   َانك يُسك
ا ِآِلٓ وءا ِْلَ ُسٓ  َِبَهك

Vestebekâ-lbâbe vekaddet kamîsahu min duburin veelfeyâ seyyidehâ 

ledâ-lbâb(i)(c) kâlet mâ cezâu men erâde bi-ehlike sû-en illâ en 

yuscene ev ‘ażâbun elîm(un) 

Ve ikisi de kapıya koştu. Onun gömleğini arkadan yırttı. Ve kapının 

yanında onun seyyidi ile karşılaştılar. Ve dedi ki: “Senin ehline kötülük 

yapmayı irade edenin karşılığı zindana atılmak veya elim azaptan başka 

nedir?” 

 
Şimdi burada kim kime yeltendi? Kim kime tecavüze kalkıştı?  

 

Yusuf kaçıyor, ama Züleyha suçu hemen Yusuf’un üzerine attı, o bana saldırdı dedi. Hatta 

cezasını bile söyledi. Seven insan sevdiğine bunu yapar mı? Seven insan sevdiğinin 

yaşamasını ister, mutlu olmasını ister. Bu nasıl bir sevgi? Öldüren bir sevgi. 

 

Karşılarna çıkan kadının kocası olsa, böyle bir durumda yakalasa, sizce gömlek arkadan 

mı yırtıldı, önden mi yırtıldı, dur şuna bir bakalım, mahkeme edelim, kadına diyor ki, istiğfar 

et. Böyle şeyler der mi?  

 

Fıtrata aykırı. Ya Yusuf’u öldürecek veya beklemeden zindana gönderecek ya da 

Züleyha’nın ağzının payını verecek. Kızacak, bağıracak yada boşayacak onu. Hiçbiri yok. 

Seyyid örtbas ediyor. Diyor ki: “ Sen arkanı dön git, sen de istiğfar et” Bu olayı kapatalım 

diyor.  

 

Seyyid kelimesi sözlükte, efendi, bey, önder, yönetici, sahip, faziletli, kerim gibi anlamlarda 

kullanılmıştır. Bu kelime kahya anlamında, azizin evindeki sağ kolu, evin işlerini çekip 

çeviren baş sorumlu ve evdekilerin ihtiyaçlarından sorumlu olan kişidir.  

 

Karşılarına çıkan için aziz değil de seyyid denmiştir. Zira soğukkanlılığını koruması, delilleri 

değerlendirmesi, olayı sükunetle karşılaması ve olayı büyütmeden örtbas edip kapatma 

isteği, bu kişinin, kadının kocası değil, o evin kahyası, azizin sağ kolu olduğunu gösteriyor. 

Bu delilimizin Kuran’i referansı Ali İmran Suresi 39ncu ayet.  

 
Fenâdet-hu-lmelâ-iketu vehuve kâ-imun yusallî fî-lmihrâbi enna(A)llâhe yubeşşiruke 

biyahyâ musaddikan bikelimetin mina(A)llâhi veseyyiden vehasûran venebiyyen mine-

ssâlihîn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Burada Hz. İsa’yı tasdik eden, onun yardımcısı olan bir nevi onun sağ kolu olan Hz. Yahya 

için Kuran’ı Kerim seyyid diyor. Şimdi biz buna nasıl koca diyeceğiz? Yahya’nın sıfatının 

seyyid olmasının nedeni, Allah’tan bir kelime olan Hz. İsa’yı tasdik ettiği için. Onun yanında 

olduğu için. O evin işlerini çekip çeviren, o kölelerin başı olan baş uşak, kahya gibi bir 

bağlamda kullanılmıştır.  

 
Seyyid kelimesine koca manası vermek,  Hud 72 de “ Ben bir acuzeyim, kocam da bir 

ihtiyar” kullanımına da aykırı. Zira o ayette koca kelimesi için “ ba’lî “ lafzı kullanılmıştır.  

 

Bu kadar izah bize bir kelimenin birden fazla manada kullanıldığını Kuran’ı Kerim bize 

göstermektedir. Fakat birden fazla kelime aynı manada kullanılmaz.  

 

Özetle Kuran’da çok anlamlılık vardır. Fakat Kuran’da eşanlamlılık yoktur. O yüzden seyyid 

de kocadır, ba’li de kocadır, azizde kocadır diyemeyiz.  

 

Olayları doğru okuyan genç, kendisine güzel imkanlar sağlayan birine ihanet etmez. Zira 

bu tavır onunda arkasındaki ilahi güce nankörlüktür. Nimete karşı küfür dediğimizde 

budur.  

 

Kuran’ı Kerim’de tecavüze yeltenmenin cezası var mıdır? Ömür boyu travma yaşatılması, 

mağdurun toplum içinde kötü anılması ve hayatının kararmasından dolayı mütecavize 

Kuran’ı Kerim’deki kıssas gereği kıssas uygulanır.  

 

O bu suçun bir daha işlenip işlenmemesine göre, bu işin uzmanları cezayı ya kimyasal 

hadım ya da fiziksel hadım olarak belirliyor. Eğer kısa vadeli ise yani bir anlık bir sapma ise 

ilaçlarla onu kimsayal olarak kısırlaştırırlar, eğer bu kişide bir hastalık ise, bu adamın başka 

çaresi yok ise fiziksel hadımla bu kökten çözülür.  

 

Burada ise tecavüze yeltenmenin cezası var.  Oda ağırlaştırılmış hapis cezası. Peki bunu 

burada bozuk bir şeriat var deyip almayacak mıyız? Bozuk bir şeriat olduğunu kim söyledi. 

Bozuk bir şeriat olsa Yusuf bu makama gelebilir miydi? 

 

 

(Yusuf 53-12/26) 

 
 

ِلهَان ِانك ََكَن قَ۪ميُصُه قُٓد ِمنك قُُبٍل فََصَدقَتك َوُهوَ   ِمَن قَاَل ِِهَ َراَوَدتكَ۪ن َعنك نَفك۪۪س َوَشهَِد َشاِهدن ِمنك اَهك

 الكََكِذ۪بيَ 

Kâle hiye râvedetnî ‘an nefsî(c) veşehide şâhidun min ehlihâ in 

kâne kamîsuhu kudde min kubulin fesadekat vehuve mine-lkâżibîn(e) 

 

“Dedi ki: “O benden murad almak istedi.” Onun ehlinden bir şahit, şehitlik 

etti. “Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise, bu durumda o doğru 

söylemiştir ve o yalancılardandır.” 

 
Şahit: Yaşanılan olaya müdahil olmayan pasif bir tanıklıktır. İki kişi kavga etti, siz tanık 

oldunuz, siz şahitsiniz. 

 

Şehit:  İki kişi kavga etti, siz araya girdiniz, iki tanede siz yumruk yediniz siz şehitsiniz. Yani 

tanıklığınız yaşayarak oldu.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bu ayette bunun tanıklığının yaşayarak olduğunu söylüyor. Demek ki bu tanık daha 

önceden böyle bir olayla birebir karşılaşmış tecrübei bir bilgisi var. Ya da buna saldırılmış, 

bunun gömleği önden veya arkadan yırtılmış ki şehit olmuş. Konuyu yaşayarak öğrenen 

bir bilirkişi yani. Burada tanıklık ediyor. Başından geçtiği için, seyyid bunu bildiği için onun 

tanıklığına itibar etmiş, kadının ehlinden olmasına rağmen.  

 

Ayaküstü yapılan bu soruşturmada adil olmanın şartı olan somut delil dediğimiz  gömlek 

var, bilirkişi var, suçlunun kendini savunma hakkı var. Onun ehlinden ifadesinin detayı bize 

şunu da veriyor, kadının yanında olmak içinde o ortama gelmiş olabilir.  

 

 

 

 

(Yusuf 53-12/27) 
 

قُٓد ِمنك ُدبٍُر فََكَذبَتك َوُهَو ِمَن الٓصاِد۪قيَ َوِانك ََكَن قَ۪ميُصُه   

Ve-in kâne kamîsuhu kudde min duburin fekeżebet vehuve mine-

ssâdikîn(e) 

 

“Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, bu durumda o yalan söyledi 

ve o doğru söylemeyenlerdendir.” 

 
Tevrat’ta elbisenin önden veya arkadan yırtıldığına dair detay anlatılmamış. Ancak o 

bölümde mevcut olan ifade, Yusuf’un elbisesinin kadının elinde kaldığı ve Yusuf’un 

hemen kaçtığıdır. (Yar.39:12-13) 

 

Bu ifade Züleyha’nın ehlinden yani azizin karısı olan Züleyha’nın akrabalarından biri 

tarafından ortaya atılmış. Bu şehit muhtemelen birisinin saldırısından kaçarken gömleği 

yırtılmış bir bayan olabilir. Çünkü bunun ifadesine itibar ediliyor. Kıssanın bu kısmında 

Kuran, Tevrat’taki anlatımdan ayrılmakta. Çünkü Tevrat’a bakılırsa Tekvin 19 ve 20 ye 

seyyid kadının kocasıdır. Bizimde bütün meallerde, tefsirlerde kadının kocası ile 

karşılaştıkları şeklindeki bakış açısının kaynağı Tevrat’tır. Ve orada Yusuf’u hemen suçlar 

ve hemen onu hapse atar. Olması gereken tavır bu. 

 

Fakat Kuran’ı Kerim’de farklı bir tavır sergilendiği ve aziz yerine farklı bir kelime kullanıldığı 

için bunun kadının kocası olmadığını net olarak söyleyebiliriz.  

 

Bu surenin 26 ve 34ncü ayetlerinde anlatılanlar Tevrat’taki hikaye de yoktur. Talmut’a 

göre zevcesinin ismi Zeliha’dır. Bu isim bize Züleyha olarak geçmiştir. Geleneksel bazı 

rivayetlere göre Hz. Yusuf ‘un onunla ileride evlendiği, onun gençleştiği şeklinde anlatımlar 

var. Bunun ne İsrailli kaynaklarda yeri var ne de Kuran’da bir karşılığı var.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Yusuf 53-12/28) 
 

َدُكٓن َع۪ظمین  ِدُكٓنۜ ِآن َكيك  فَلَٓما َرٰا قَ۪ميَصُه قُٓد ِمنك ُدبٍُر قَاَل ِانُٓه ِمنك َكيك

Felemmâ raâ kamîsahu kudde min duburin kâle innehu min 

keydikun(ne)(s)inne keydekunne ‘azîm(un) 

 

Öyle ki onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman dedi 

ki: “Muhakkak ki o sizin planınızdır. Sizin planınız çok azimdir.  

 
Yusuf’un gömleğinin yırtıldığını seyyid , yani kahya gördü. Seyyid, o ehlin kölelerinden 

sorumlu, o ehlin insanlarından, yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan baş yardımcı, 

azizin sağ kolu dedi ki: “Muhakkak ki o sizin planınızdır.” Yani Züleyha’yı ve onun ehlinden 

olan kadını kast ederek, bu şekilde siz murad almak istiyorsunuz, fakat masumlara suç 

atıyorsunuz, bu sizin planınızdır.” 

 

Suçun tasarlanarak ve planlanarak yapıldığını ifade edilmektedir. Kapıların kilitli olduğunu 

ve  o ikisinin baş başa olduğunu  görüyor. Yani önceden tasarlanmış bir plan. Yani Yusuf 

ile Züleyhan evin bir yerinde karşılaştılar, tesadüfü bir olay oldu değil. Önceden 

tasarlanmış. 

 

Bunun aziz olmadığı, evin güvenlik ve düzeninden sorumlu kişi olduğu için konuyu hemen 

örtbas edecek. Kadının kocası olsa, konunun üstüne gider, Yusuf’u tartaklar, Yusuf’u 

kovar, hapse attırır, Züleyha’ya kızar, belki de onu boşar, her şey olur. Fakat burada şöyle 

diyor: 

 

 

 

(Yusuf 53-12/29) 
 

َيم  ِت ِمَن الكَخاِطـ ۪ نكِبِكن ِانِٓك ُكنك ِف۪ري ِلَ تَغك ِرضك َعنك ٰهَذا َواس ك  يُوُسُف اَعك

Yûsufu a’rid ‘an hâżâ(c) vestaġfirî liżenbik(i)(s) inneki kunti mine-lḣâti-în(e) 

 

Yusuf sen bundan yüz çevir! Ve sen de peşini bırakmayacak olandan 

istiğfar et! Muhakkak ki, sen hatalılardansın! 

 
“Yusuf sen bundan yüz çevir!” Yani görmezlikten gel, olmamış gibi davran, yeterki 

efendinin kulağına gitmesin. ‘Ve sen de peşini bırakmayacak olandan istiğfar et!” diyerek 

bir ağabey tavsiyesi gibi nasihat ediyor Züleyha’ya. “Muhakkak ki sen hatalılardansın!” 

Sen hatalısın. Bu peşini bırakmayan bu tutkudan, bu hazdan vazgeç, kendini koru.  

 

Burada erkeğin düştüğü durumu görüyorsunuz. Bir bayanla aynı ortamda baş başa 

kaldığı zaman, bayanın her türlü iftirasına erkek açıktır. Günümüzde de böyledir. Bir 

asansöre bir bayanla bindiğiniz zaman, her türlü iftiraya açıksınız demektir. İspat bile 

edemezsiniz. Maalesef böyle pozitif bir ayrımcılıkta var. O yüzden bu tarz şartlara insanın 

kendisini sokmaması gerekir.  

Seyyid, kahya sadece evin hanımına, arzuların zararından korunmasına dair bir tavsiyede 

bulunmuş. Bu arzularından korun, buna karşı zırhını, miğferini giy, istiğfar budur. İstiğfar, 

hatadan vazgeçmektir ki, bu onun zararından kişiyi ve karşıyı da korur.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Tutsak eden takıntılar insana zarar verir. Pasajın devamı Züleyha’nın kahyasını ve 

söylediklerini önemsemediğini, umursamadığını bize gösteriyor. Burada kadın erkeğe 

yapmış. Biz normalde bunu nasıl görüyoruz? Erkeğin kadına yapması olarak görüyoruz. O 

zaman güç kimde ise benzer davranışlar gösteriyor diyebiliriz.  

 

Burada kadın erkek gibi, erkekte kadın gibi davranmış. Çünkü biri güçlü diğeri güçsüz. O 

zaman belirleyici cinsiyet değil güce sahip olmaktır.  

 

Bakın hayatta istediğini elde etmiş, kolay kolay geri çevrilmemiş bu tarz kimselerin 

arzularını gerçekleştirememesi, düşük gördükleri biri tarafından reddedilmeleri, sevgiyi 

değil takıntı ve hırsı körükler. Hayatta her şeyi elde etmiş, hiçbir isteği geri çevrilmemiş 

kimseler aslında sadece kendini sever. Çok bencil ve paylaşımcı değildir. Züleyha için 

çizilen prototipi her insan kendisi için düşünmeli. Bizim Yusuf’umuz ne acaba? 

 

Zira gerçekten seven, sevdiğinin zindanda çürümesine hiçbir zaman izin vermez. Bunu da 

istemez. Fakat burada Züleyha Yusuf’u sevmiyor, kendisini seviyor. Bencil, egoist. Bu alt 

tabaka bana nasıl hayır der, düşüncesi içindedir.  

 

 
 

(Yusuf 53-12/30) 
 

َراَُت الكَع۪زيِز تَُراِوُد  َوةن ِ۪ف الكَم۪دينَِة امك هيَا ۪۪ف َضَْلٍل ُم۪بيٍ َوقَاَل نِسك ِس۪هن قَدك َشغَفََها ُحبًّاۜ ِآَّن لَََنٰ فَٰتهيَا َعنك نَفك  

Vekâle nisvetun fî-lmedîneti-mraetu-l’azîzi turâvidu fetâhâ ‘an 

nefsih(i)(s) kad şeġafehâ hubbâ(en)(s) innâ lenerâhâ fî dalâlin mubîn(in) 

 

“ Ve dedi ki: Şehirdeki birtakım kadınlar: “Aziz’in karısı genç hizmetçisinin 

nefsini murad ediyor. Sevgisi içine işlemiş. Biz, gerçekten onu apaçık bir 

dalalette görüyoruz.” Diyorlar.” 
 

Diyanet İşleri Meali (Eski) : Şehirde bir takım kadınlar: "Vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş; sevgisi 

bağrını yakmış; doğrusu onun besbelli sapıtmış olduğunu görüyoruz." dediler.  

 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Şehirde bazı kadınlar da "Azizin karısı, delikanlısından murad almaya 

kalkmış, sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş, görüyoruz ki, kadın çıldırmış besbelli..." dediler.  

 

“Medine”, şehir demektir. “Nisvetun” kadınlar demektir. Peki nasıl meal veriliyor : 

“Şehirdeki kadınlar dediler ki:” 

 

İyi de “ dediler ki” demen için “kadınlar” demen için “kalu” demen lazım. “Vekale” olmaz. 

Vekale, tekil erkekler için kullanılmaktadır.  

 

Buradan anlayacağımız, üstteki seyyid’in konuşmaya devam ettiğini anlayacağız. Ve bu 

konuşmasını belli bir süre de yapmış olabilir, hemen akabinde de yapmış olabilir. 

Züleyha’ya şehirdeki kadınların planlarını, konuştuklarını , gündemi, mahallenin kendisi ile 

ilgili neler konuştuğunu aktarıyor. Belki Züleyhan bundan vazgeçer diye. Bak! Seninle ilgili 

komşularında böyle söylüyor, vazgeç bundan diye. O yüzden bizim mealimiz şöyle: 

 

“ Ve dedi ki: Şehirdeki birtakım kadınlar: “Aziz’in karısı genç hizmetçisinin nefsini murad 

ediyor. Sevgisi içine işlemiş. Biz, gerçekten onu apaçık bir dalalette görüyoruz.” diyorlar.” 

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=11&mealbilgi=Evet%22)
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Seyyid: “Ey evin hanımı, bak böyle söylentiler de var, yapma” Bu suç senin peşini 

bırakmıyor, seni takip ediyor, seni rezil rüsva edecek. Sadece seni değil, Azize’de, 

efendine de zarar verecek diyor. 

 

Birde ayette “nisvetun”geçiyor. Neden “nisa” geçmiyor? Nisa, kadınlar demektir. 

Nisvetun’un yanına bir de “medine” geliyor ve anlam, “şehirdeki çoğunluk gurubu temsil 

eden kadınlar” yani güçlü kadınlar, nüfuz sahibi kadınlar, elit kadınlar, burjuva kesimini 

anlatıyor. Sen Aziz’in karısısın, onların da kocaları bürokrat olabilir, yönetime dahil insanlar 

olabilir. Yani bunlar basit kadınlar, köleler değil, nüfus ve güç sahibi kadınların sözleri. O 

yüzden bu sözler Züleyha’nın üzerine bir baskı kuruyor. Sıradan insanların konuşmasını 

Züleyha umursamaz.  

 

Kadınlar manasındaki “nisa”nın değilde “nisvetun” seçilmesi, kadınların baskı ve yaptırım 

gücü olan güçlü bir grubu temsil etmelerinden dolayı olabilir diyoruz. Bu kadınlar 

muhtemelen Mısır sosyetesine ait devlet ricalinin hanımlarıdır. Bakın bir küçük kelime bize 

ne kadar detay veriyor. 

 

Aziz’in karısı Züleyha’nın tedbirleri kadınların yaptırım güçlerinin olduğunu da bize 

gösteriyor. Zaten bir sonraki ayette “ bunu işitince” gibi bir ifade var. Bunu işitince onlara 

bir elçi, resul gönderiyor. Resul kelimesi Kuran’da sadece Allah’ın elçisi manasında 

kullanılmaz.  

 

 

(Yusuf 53-12/31) 
 

ُٓن سِ  تََدتك لَهُٓن ُمتَٓكـًٔا َوٰاتَتك ُُكٓ َواِحَدٍة ِمْنك ٓن َوَاعك ِ َسلَتك ِالهَيك رِِهٓن َارك َعتك بَِمكك يناا َوقَالَِت فَلَٓما ََسِ ٓنن فَلَٓما ك۪۪ ِ ُرجك عَلهَيك اخك

ا ِآِل َمَْلن َك۪رين  اۜ ِانك ٰهَذَٓ ِ َما ٰهَذا بَََشا َن َايكِدهَيُٓن َوقُلكَن َحاَش ّلِلٰ۪ نَُه َوقَٓطعك َْبك  َرَايكنَُهٓ اَكك

Felemmâ semi’at bimekrihinne erselet ileyhinne vea’tedet lehunne 

muttekeen veâtet kulle vâhidetin minhunne sikkînen vekâleti-ḣruc 

‘aleyhin(ne)(s)felemmâ raeynehu ekbernehu vekatta’ne eydiyehunne 

vekulne hâşe li(A)llâhi mâ hâżâ beşeran in hâżâ illâ melekun kerîm(un) 

 

“ Böylece kurdukları planları işittiği zaman, onlara elçi gönderdi. Ve onlara 

yaslanıp oturacakları yeri hazırladı. Ve her birine sus payı verdi. Ve 

karşılarına, çık!”dedi. Böylece onu gördükleri zaman onu büyüttüler ve 

ondan ellerini çektiler. Ve dediler ki: “Allah için hâşâ! Bu bir beşer değil, 

ancak kerim  bir meliktir.” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni):  Kadın, bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. (Ziyafet 

düzenleyip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yûsuf’a, “Çık 

karşılarına” dedi. Kadınlar Yûsuf’u görünce, onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. “Hâşâ! 

Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir” dediler. 

 

Bakın! Burada dedikodu kelimesi yok, gıybet, iftira yok. Zaten Kuran’ı Kerim de gıybet, 

iftira var. Fakat bu mealde “dedikodu” diye çevirmişler. Burada “mekr” var. Yani, plan, 

sinsi tuzak, hile aklınıza ne gelirse. Züleyha şehirdeki kadınların konuşmalarını sinsi bir plan 

olarak algılıyor. Bunlar benim kuyumu kazmak istiyorlar, bunlar benim adımı çıkaracaklar 
diye düşünüyor. Ayrıca ayette “şaşkınlık” ifadesi de yer almamaktadır.  

 

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=13&mealbilgi=Evet%22)
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Biz burada bıçak kelimesini, eller-eât kelimesini, kesme-katta kelimesini Kuran’da arattık 

ve sonuçta şöyle bir meali ortaya çıktı.   

 

“ Böylece kurdukları planları işittiği zaman, onlara elçi gönderdi. Ve onlara yaslanıp 

oturacakları yeri hazırladı. Ve her birine sus payı verdi. Ve karşılarına, çık!”dedi. Böylece 

onu gördükleri zaman onu büyüttüler ve ondan ellerini çektiler. Ve dediler ki: “Allah için 

hâşâ! Bu bir beşer değil, ancak kerim  bir meliktir.” 

 

Melek’te gitti. Melik, yönetici, soylu, kral, asil. Yani Yusuf, bir köle değilmiş. Şerefli bir 

yöneticiymiş. Züleyha bir köleden murad almak istemiyor. Kendi statüsüne uygun bir 

melikten murad almak istiyor. Melik kelimesi Yusuf suresinde çokça geçmektedir. Bu 

melekeyi bir hareke ile melekte yaparsınız, melikte yaparsınız. Zaten kıraat farklılıkları var 

bu konuda. Melek değil melik okuyanlarda var. Ama kerim bir melik uygun. Çömert bir 

melek olmaz. Ama çömert bir yönetici, kral olur.  

 

Bakın burada sus payı olarak meallendirdiğimiz “sikkînen” kelimesi sekene kökünden 

türüyor, Kuran’da bunu arattığımız zaman 69 yerde bu kökten kelimeler görüyoruz. Ve 

hiçbir yerde bıçak manasında kullanılmamış, burası hariç. Bu kelime miskin, suskun 

manasında kullanılmıştır. Siz bu kelimeyi nasıl harekelendirirseniz, kelime farklı yöne doğru 

kayar. 

 

Dolayısıyle bu kelimenin her bir misafire verilen meyve bıçağı (ayette meyve ifadesi yok 

bir şekilde müfessirler, turunçgil, kabuklu meyve oraya eklemek zorunda kalmışlar) değil 

suspayı verdikleri anlaşılmaktadır.  

 

Aziz’in karısının yaptıkları ile her birinin meskenlerinde dedikodu etmemeleri, sükunet 

içinde oturmaları manasını biz burada önceledik. Her biri demesinin sebebi, her birine 

özel, her birine özgü, beğeni istekleri farklı olacağı için suspayları da farklı olacaktır. Her 

birine ayrı ayrı damardan girerek onları bu işten el çektirmiş. Yusuf’a ulaşmasında kalan 

tek bariyer, şehirdeki kadınlar. Nüfus sahibi insanların eşleri. Aziz’in rakipleri. Eşi üzerinden 

Aziz’i yıpratmak isteyenler.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

(Yusuf 53-12/32) 

 

َجَنٓ قَالَتك فَٰذِلُكٓن  َعلك َمٓا ٰاُمُرُه لَيُسك َصَمۜ َولَِِئك لَمك يَفك تَعك ِس۪ه فَاس ك تُُه َعنك نَفك ُتنَ۪ٓن ۪فيِهۜ َولَقَدك َراَودك ي لُمك  آل۪

 َولَيَُكوَّنا ِمَن الٓصاِغ۪رينَ 

Kâlet feżâlikunne-lleżî lumtunnenî fîh(i)(s) velekad râvedtuhu ‘an nefsihi 

festa’sam(e)(s) vele-in lem yef’al mâ âmuruhu leyuscenenne 

veleyekûnen mine-ssâġirîn(e) 

 

Dedi ki “Beni onunla kınadığınız kişi, işte bu!” Ve and olsun ki, onun 

nefsinden murâd almak istedim. Fakat o, kurtuldu. Ve eğer ona 

emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük 

düşenlerden olacaktır. 
 
Burada kınanan zina değil, bir köle ile zinadır. Kınanan bir köleden murâd almak, belki de 

bir köleden çocuk sahibi olmak. Aziz karısına Yusuf’u almadan önce “ belki onu evlat 

ediniriz, onun bize bir faydası olur  demişti” bu da onların çocuklarının olmadığının 

işaretidir.  

 

Aziz’in karısı “ Ve and olsun ki, onun nefsinden murâd almak istedim” diyerek bir itirafta 

bulunuyor. Bu itirafı ileride mahkemede başına çok iş açacaktır.  

 

Aziz’in karısı Yusuf’a verdiği imkan ve fırsatları, ahlaksız teklifini geri çevirmesiyle Yusuf’un 

elinden gideceği, hatta eski hayatından bile daha aşağıda, daha zorlu bir hayatın 

beklediğine dair bir tehditte savurmuştur. Aziz’in karısının tüm planları şehirdeki kadınları 

da susturarak  şimdilik yolunda gidiyor.  

 

Genç Yusuf, erdemli ve dik duruşunu şöyle devam ettiriyor.  
 

 

 

(Yusuf 53-12/33) 
 

 

ُعونََ۪نٓ  ُن اََحبُّ ِاَ۪لٓ ِمٓما يَدك جك ِٓن َواَُكنك ِمَن  قَاَل َر۪بِ ال۪سِ ُب ِالهَيك َدُهٓن اَصك ِفك َعَ۪ن۪ كَيك ِهن َوِآِل تَْصك ِالَيك

 الكَجاِه۪ليَ 

Kâle rabbi-ssicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyh(i)(s) ve-illâ tasrif 

‘annî keydehunne asbu ileyhinne veekun mine-lcâhilîn(e) 
 

(Yusuf A.S) Dedi ki: “Rabbim, zindan bana, beni davet ettikleri şeydan daha 

sevimlidir.” Onların özel plânlarını benden savuşturmazsan onlara meyleder ve 

câhillerden olurum. 
 
Genç Yusuf’un bu duasından, Aziz’in karısının davetliler üzerinde çok etkili olduğunu ve 

destekçilerini bir şekilde kendi yandaşı haline getirdiğini ve onların desteğinide aldığını 

anlıyoruz. Diğer kadınlar ahlaksızlığa muhalefet etmedikleri için, bunarın istedikleri gibi Hz. 

Yusuf çoğul bir ifade kullanıyor. Sadece Züleyha’yı kastetmiyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Dikkat edilirse Hz. Yusuf yüce Allah’a “benim irademi kuvvetlendir”demedi. “onların 

bana karşı yaptıkları entrikaları, planları benden uzaklaştır” dedi. Aslında bu dua, 

yapacakları ile ilgili zihni bir işaret. Yusuf’un hedefi buradan uzaklaşmak. Bu da duasına 

yansımış.  

 

Bu dua ile Kuran’ı Kerim’in İsra Suresinin 32 nci ayetini yerine getirmek olur. Yani “zinaya 

yaklaşmayın!” Bakın! Kuran’ı Kerim, “zina yapmayın” demiyor, “zinaya yaklaşmayın” 

diyor. Bunu Hz. Yusuf’ta tatbiki olarak okuyoruz.  

 

Hz. Yusuf kötü ortamlara girip, Allah benimle beraber, bana birşey olmaz, bana vahyetti, 

benim babam peygamber, benim niyetim temiz, benim kalbim temiz gibi bir söylemde 

bulunmuyor. Böyle söylemlerde bulunan çoktur. Adam her türlü pis ortama giriyor, benim 

kalbim temiz, ben sağlam adamım diyor. Yok böyle bir şey. Bu fıtrata aykırı. O ortamda 

hiç bulunmama iradesi peygamber ahlakıdır, olması gerekendir. 

 

“Onlara meyleder, câhillerden olurum” kısmındaki “câhilin” bilgisizlik manasından ziyade 

had ve hududu bilmeme hali olduğunu Kuran tarif etmiştir. Hz. Lut ta kavmi için cahil 

kelimesini kullanmıştı. Onlarında hal ve hududunu bilmeme hali vardı.  

 

Yusu’un seçimi vicdani tatmin ve  doğru olanı yapmanın haklı gururudur. Ancak bunun 

bedeli bazen ağır olur.  

 
 

(Yusuf 53-12/34) 

 
 

َدُهٓنۜ ِانُٓه ُهَو الٓس۪ميُع الكَع۪لمیُ  َف َعنكُه َكيك ُُّه فََْصَ تََجاَب ََلُ َرب  فَاس ك

Festecâbe lehu rabbuhu fesarafe ‘anhu keydehun(ne)(c) innehu huve-

ssemî’u-l’alîm(u) 
 

Öyle ki Rabbi ona icâbet etti. Böylece onların özel planlarını savuşturdu. 

Muhakkkak ki O, en iyi işiten (Es-Semi) ve en iyi bilendir (El-Alim). 
 
Muhtemelen Hz. Yusuf bu isteğini Seyyide de beni bu evden kurtar, beni bu evden 

uzaklaştır diye iletmişte olabilir. Ondan sonra Allah’a yönelmiş olabilir. Bakın! İlk önce 

elimizden geleni son gücümüze kadar yapıyoruz, sonra el-Mucip olan Allah’a icabet 

ediyoruz. Çünkü 35 nci ayette Seyyid’in müracaat ettiğini göreceğiz.  

 

İnsan herşeyden önce kendini iyi tanımalıdır. Kendini iyi bilen ne istiğinide bilir. Hadiselerin 

tevilini yani nihai sonucuna ilişkin, basiret ve feraset gösteren genç Yusuf, sağlam bir irade 

ortaya koyduktan sonra dua etmektedir. Önce duayı hak edeceksin. Yusuf sağlam bir 

irade ortaya koyarak hak etti.  

 

Önce elinden geleni yapan, doğru tercihlerde iradeyi kullanan ve sünnetullaha uygun 

davrananlara ancak el-Mucip olan Allah icabet eder. Allah’ın icabetini hak etmek için, 

fesadı, fuhşiyatı değil, ıslahı ve takvayı öncelemek gerekir. O yüzden yaptığımız duada, 

kendi nefsimizi, konforumuzu, lüksümüzü mü istiyoruz. Yoksa başkalarının ıslahını, salin ameli 

mi hedefliyoruz. Duaya icabet etmemek te bazen bize yapılmış  bir duadır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/35) 

 

 

ُجُننُٓه َحّ۪تٰ ۪حٍيم  ََيِت لَيَسك ٰ ِد َما َرَاُوا اِلك  ُُثٓ بََدا لَهُمك ِمنك بَعك

Śumme bedâ lehum min ba’di mâ raevû-l-âyâti 

leyescununnehu hattâ hîn(in) 
 

Sonra âyetleri gördükleri hâlde, bir mühlet onu zindana atmaları gerekliliği 

onlara belirdi.  
 
“ayetleri gördükleri halde” ne demek? Yusuf’un herşey lehine olduğuna dair bütün 

delilleri, alametleri, işaretleri gördükleri halde anlamına gelmektedir. Yusuf’un  suçsuz 

olduğunu şehirdeki kadınlar biliyor, Züleyha biliyor, Seyyid biliyor, Züleyha’nın yandaşı 

olan, o gömlek arkadan yırtıldı diyen biliyor.  

 

Yusuf’un zindan süresi olarak klasik eserlerde 5 yıl, 7 yıl, 9 yıl gibi süreler belirlenmiş. Ancak 

bu iddiaların hiçbiri Kuran’ı Kerim’e dayanmıyor. Ayetteki “hîn” kelimesi “süre” manasına 

gelmektedir. Bu da kısa bir süredir. Zaten bazı müfessirlerde bu sürenin 3 ay olduğunu 

belirtmişlerdir. Ne yazık ki masum Yusuf 3 ay atılmasına rağmen orada 3 yıl unutulmuş. 3 

ay olmasının nedeni, toplumsal hafızanın 3 ayde bir yenilenmesidir. Bunu biz Talak 

Suresinin girişinde de okumaktayız.  

 

 (Yusuf 53-12/36) 

 
 

ٓ اَٰريَ۪نٓ  َخُر ِاّ۪ن۪ ٰ ان َوقَاَل اِلك را ِْصُ ََخك ٓ اَٰريَ۪نٓ اَعك َن فَتَيَاِنۜ قَاَل َاَحُدَُهَٓا ِاّ۪ن۪ جك َق َراْ۪۪س َوَدَخَل َمَعُه ال۪سِ ُل فَوك ِ  اَمحك

ا تَأُُْكُ الطٓ  ا ئكنَا ِبتَأْ۪ويِِل۪ن ِآَّن نَٰريَك ِمَن الك ُخْبك ُ ِمنكُهۜ نَبِ۪ ۪نيَ ْيك س ِ ُمحك  

Vedeḣale me’ahu-ssicne feteyân(i)(s) kâle ehaduhumâ innî erânî a’siru 

ḣamrâ(an)(s) vekâle-l-âḣaru innî erânî ahmilu fevka ra/sî ḣubzen te/kulu-

ttayru minh(u)(s) nebbi/nâ bite/vîlih(i)(s) innâ nerâke mine-lmuhsinîn(e) 
 

Ve onunla beraber iki genç de zindana girdi. İkisinden biri dedi ki: “Muhakkak 

ki; ben kendimi şaraplık üzüm sıkarken görüyorum.” Ve diğeri dedi ki: 

“Muhakkak ki  ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum ki 

kuş ondan yiyordu. Bize onun tevîlini haber ver. Muhakkak ki; biz seni 

muhsinlerden görüyoruz." 
 
Ayetin Arapçasında şarap ve üzüm kelimesi geçmemektedir. Ayette geçen “hamr”, aklı 

örten, sarhoşluk veren herşeydir. Yani bir otu sararak da siz aklınızı örtebilirsiniz. Fakat 

burada hamr “a’siru” dediğimiz “ sıkma” kelimesi ile kullanıldığı için, bir meyvenin sıkılması 

yoluy ile fermante yolu ile elde edilen, aklı örten içecekten bahsettiğini anlıyoruz.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Kuran’ı Kerim burada bir ayırım yapıyor. Bakın uyuşturucu maddeler, bazı otların aklı 

örttüğü gibi, buradaki ifade, Asr suresinin başında dediğimiz gibi, bir şeyin sıkılması ve 

özünün çıkarılması sonucunda elde edilen bir içki olduğu için, o dönemin Mısır’ı şarabı 

üzümden elde ettikleri için, biz meale bu manayı verdik. Bu adam hem şarap üreticisi hem 

de ürettiği şarabın sakiliğini yapıyor.  

 

Rüya gelecek ile ilgili değil. Geçmişle ilgili. Bu köle geçmişte efendisine meyvelerden 

şarap elde ediyor. Şarap ustası ve sunum yapıyor. Onu görmüş rüyasında. Yusuf 

zindandaki bu kişilerin geçmişi hakkında rüyalar üzerinden bilgi alıyor. Rüyasını anlattığı 

anda bu kişilerin ne yaptığını anlıyor. Bu detaylar aslında zindana atılan kişinin şirk 

sisteminin razı olmadığı tek bir küçük suçu işlediğini gösteriyor. 
 

 

(Yusuf 53-12/37) 
 

 

َزقَاِن۪هٓ  ُت ِمَّٓلَ قَ قَاَل َِل يَأْ۪تيُْكَا َطَعامن تُرك ۜ ِاّ۪ن۪ تََركك َل اَنك يَأْتِيَُْكَاۜ ٰذِلُْكَا ِمٓما عَلَٓمَ۪ن َرّ۪ب۪ أْتُُْكَا ِبتَأْ۪ويِِل۪ قَبك ٍم ِآِل نَبٓ وك

ِخَرِة ُِهك ََكِفُروَن   ٰ ِ َوُِهك َِبِلك ِمنُوَن َِبّل۪لٰ  َِل يُؤك

Kâle lâ ye/tîkumâ ta’âmun turzekânihi illâ nebbe/tukumâ 

bite/vîlihi kable en ye/tiyekumâ(c) żâlikumâ mimmâ ‘allemenî 

rabbî(c) innî teraktu millete kavmin lâ yu/minûne bi(A)llâhi vehum bil-

âḣirati hum kâfirûn(e) 

 

Dedi ki : “Rızıklandırılacağınız bir yemek size gelmeden önce ben, onun tevilini 

haber veririm. Bu ikisi, Rabbimin öğrettiklerindendir. Muhakkak ki ben, Allah’a 

güvenmeyen ve ahireti örten bir kavmin milletini terk ettim.” 
 
Zindandaki yemek saati nedir? Zindanda  saat varmı? Yok, Mahkumlar günün hangi 

saati olduğunu yemek saatine göre anlıyorlar. 
 
Yusuf hemen rüyanın tabirini yapmadı, belli bir süre koydu. Size rüyanın tabirini 

yapacağım fakat vahiy gelmesi lazım. Vahiy gelmeden hiçkimse gayb ile ilgili bir bilgi 

veremez. Yusuf’un rüya tabiri tamamen gaybi bir bilgi. Kişilerin ölmeside gaybi bir bilgi. 

“Hiç kimse nerede öleceğini bilemez.” (Lokman 34). Allah halimdir habirdir. Allah ilmiyle 

bilir ve bu ilmiyle bilmesini de istediğine haber verir. Resullerinede haber verir. 
 

O zaman Nebi olmadan rüya tabiri hakiki manada olur mu? Allah’tan bir haber alacak 

ki Nebi sıfatı ile, bu haber ile insanları uyarsın. 
 

Günümüzdeki rüya tabiri kitaplarını düşünün. Yusuf bile Rabbim bana öğretmeden 

bilemem diyor. 
 

“Ben, Allah'a îmân etmeyen ve ahiretlerini (Allah'a ruhlarını ulaştırmayı) inkâr eden bir 

kavmin milletini terkettim.” Ve ben atalarım İbrahim (as), İshak (as) ve Yakup (as)’ın 

milletine tabii oldum. Demekki Millet kötüde oluyor, iyide oluyor. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

 

(Yusuf 53-12/38) 
 

 

َِك  ُقوَبۜ َما ََكَن لَنَٓا اَنك نَُشك َق َويَعك ٰ ۪ءٓي ِابكٰر۪همَی َوِاْسك ُت ِمَّٓلَ ٰاََبٓ ِ َواتٓبَعك ِل اّل۪لٰ ٍءۜ ٰذَِلَ ِمنك فَضك ِ ِمنك ََشك َِبّل۪لٰ

ُكُرونَ  ََثَ النٓاِس َِل يَشك نَا َوعََٰل النٓاِس َوٰلِكٓن اَكك  عَلَيك

Vetteba’tu millete âbâ-î ibrâhîme ve-ishâka veya’kûb(e)(c) mâ kâne 

lenâ en nuşrike bi(A)llâhi min şey-/(in)(c) żâlike min fadli(A)llâhi ‘aleynâ 

ve’alâ-nnâsi velâkinne ekśera-nnâsi lâ yeşkurûn(e) 

 

Ve ben, atalarım İbrâhîm , İshak  ve Yâkub'un milletine tâbî oldum. Allah'a bir 

şey ile şirk koşmamız olası değildir. İşte bu, Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. 

Ve fakat insanların çoğu, şükretmezler. 

 

Hz. Yusuf’un bu konuşma içinde zikrettiği isimler ve ifade şekli gösteriyor ki, Hz. Yusuf nebiler 

milletine dahil olmuştur. Hz. İbrahim’i, Yakub’u ve İshak’ı , o dönemin insanlarını tanıdığını 

da gösteriyor. Bu insanlar Allah’tan, peygamberden uzak insanlar değil. Fakat bunu 

hayatlarına yansıtamamışlar. Allah’ın bize ve insanlara fazlıdır şeklinde bu durum tespit 

edilmiş.  

 

Burada “bize ve insanara “ diye ayrım yapmasının nedeni? Bize dediği Nebiler, Resullerdir. 

İnsanlarda tebliğ edilecek kişilerdir. Böylece “bize” diyerek kendisinin Resullüğünü de 

ifade etmiş olmaktadır.  

 

Nebilere tabii olmanın ilk şartı kas sistemini oluşturan, bencilliği ve kibri doğuran şirki terk 

edip, adaleti, eşitliği ve saf sistemini savunan, emek odaklı tevhide tabii olmaktır. Zaten 

Allah’ın insanlara en büyük fazlı fıtri ve huzurlu yaşayabileceklerini öğretmesidir. Hidayette 

budur. İnsanın fıtratında olanların üzeri, nefsani arzuların tatmini için sürekli tarih boyunca 

örtülmüş. İradeyi Allah’ın fazlı olan vicdan yönünde kullanmak, hidayetin şükrüdür. O 

yüzden insanların çoğu şükretmez, diyerek o kesime atıf yapıyor. 

 

Dünyayı ve üzerindeki insanları bir bütün olarak görmeyen, sadece kendi ihtiyaçlarını 

önemseyip bencil istekler etrafında toplanmış kişilerden olup, çıkarları için bunları bir 

şekilde sistem dışı bırakma mantığı şirk mantığıdır. Efendisine şarap sunan sakinin 

yaşatılması, hayvanları besleyenin öldürülmesi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1613 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 (Yusuf 53-12/39) 
 

 

ُ الكَواِحُد الكقَهٓارُۜ  ن َاِم اّل۪لٰ ََببن ُمتََف۪رِقُوَن َخْيك ِن َءَارك جك  ََي َصاِحََبِ ال۪سِ

Yâ sâhibeyi-ssicni eerbâbun muteferrikûne ḣayrun emi(A)llâhu-lvâhidu-

lkahhâr(u) 
 

Ey zindan arkadaşlarım! Farklı farklı Rab'ler mi hayırlı yoksa Vahid (Bir tek, Eşsiz 
ve benzersiz tek, Mutlak ve sonsuz bir) olan, Kahhar (Daima yenen, Hep boyun 
eğdiren,Kendisine dikleneni ezen) olan Allah mı? 

 
Ayetin sonu neden “vahidul Kahhar” ile bitmektedir. Hz.Yusuf diyor ki: “Eğer Allah’ın Vahid 

ismine saygısızlık ederseniz, şirk Allah’ın birliğini inkardır çünkü, Allah’ın Kahhar esmasına 

muhatap olursunuz. Allah’ın birliğini bırakırsanız, Allah’ın kahhar ismine muhatap 

olursunuz. Cezası çok ağır olur. 
 

 

(Yusuf 53-12/40) 
 

 

ُ ِِبَا ِمنك سُ  ُُكك َمٓا اَنكَزَل اّل۪لٰ ُؤُ۬ كُِتك َوٰاََبٓ ُتُموَهٓا اَن َٓاءا ََسٓيك  اََسك
ُبُدوَن ِمنك ُدوِن۪هٓ ِآِلٓ ِۜ اََمَر َما تَعك ُ ِآِل ّلِلٰ۪ لكَطاٍنۜ ِاِن الكُحُكك

ُ َوٰلِكٓن اَ آَِل  يُن الكقَم۪یِ  ِآَيُهۜ ٰذَِلَ اَ۪ل۪
وا ِآِلٓ ُبُدٓ لَُمونَ تَعك ََثَ النٓاِس َِل يَعك كك  

Mâ ta’budûne min dûnihi illâ esmâen semmeytumûhâ entum 

veâbâukum mâ enzela(A)llâhu bihâ min sultân(in)(c) ini-lhukmu illâ 

li(A)llâh(i)(c) emera ellâ ta’budû illâ iyyâh(u)(c) żâlike-ddînu-lkayyimu 

velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 
 

Siz O’nun astındakilere kulluk ediyorsunuz ki, o isimler Allah’ın kendilerine bir 

sultân indirmediği, sadece siz ve atalarınızın isimlendirdiğinden başkası değildir. 

Hüküm ancak Allah’ındır. O’ndan başkasına kulluk etmemenizi emretti. İşte 

kayyîm din budur. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.  
 

Hz.Yusuf zindandaki arkadaşlarına, Allah’a kul olun, namazınızı eksik etmeyin mi diyor, 

yoksa putları bırakın mı diyor, yoksa farklı bir zihni inşaa mı etmek istiyor.  Bu insanların 

zindana düşme sebebi , sosyolojik bir tahlil ve bu sistemi nasıl değiştireceklerine dair bir 

yönlendirme mi yapıyor? 

 

Siz O’nun (O, dediği Alemlerin Rabbi’dir) astındakilere kulluk ( (bu manada kölelik 

demektir. Çünkü bu ikisi iki köle. Biri rabbine (buradaki rabb putlar değil. Buradaki rabb 

ilahlaştırılmış totemler, semboller değil. ) ediyorsunuz ki, o isimler Allah’ın kendilerine bir 

sultân indirmediği, sadece siz ve atalarınızın isimlendirdiğinden başkası değildir (İsim, esma 

bir şeyin en yüce, en üstün sıfatları demektir. Ataları bir takım ailelere, bir takım kişilere 

üstünlük, yücelik sıfatını  yapıştırmaşlar. Bunlar soylu aileler, bunlar efendiler, bunlar 

ruhbanlar. Yani gelenekten gelen böyle bir üstünlük sıfatı var. Bu adamlar da bu üstünlük 

sıfatını sonuna kadar kullanıyorlar. Bu sahte paye ve yüceltme insanın küçülmesine, 

değirsizleşmesine sebep oluyor ) .  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Hüküm ancak Allah’ındır. (yani o efendilerin, başınıza rabb ettiğiniz insanların hükümleri 

değil )O’ndan başkasına kulluk etmemenizi emretti. İşte kayyîm din budur. Ve lakin 

insanların çoğu bilmezler. 

 

Kula kulluğu bu ayet bize nasıl sunmuş oldu? Dine Kayyim’in ne olduğu üzerinde durursak, 

insanların kula kul olmalarına, sisteme kul olmalarına, emrin kulu olmalarının nasıl önüne 

geçileceğine dair  Kuran’i bir yönlendire öğrenebiliriz. 

 

“Din-i Kayyim” tamlaması, kayyim ve din kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 

Kayyim ayakta durmak, doğru ve düzgün olmaktır.  Sürekli ayakta duran, her durumda 

duruşunu kaybetmeyen, kim olursa olsun önünde eğilmeyen, omurgasız, şahsiyetsiz bir 

hayat yaşamayan dır.  

 

Buna göre “Din-i Kayyim” tamlaması insan onuruna yaraşan, kullar önünde insanın 

şahsiyetini , onurunu yere eğdiren, omurgasız bir duruştan onu kurtaran yaşam tarzının 

adıdır. 

 
 

(Yusuf 53-12/41) 
 

 

َخُر فَيُ  ٰ ان َوآَما اِلك را ۪قي َربُٓه ََخك ِن آَمٓا اََحُدمَُكَ فَيَسك جك ُر ََي َصاِحََبِ ال۪سِ َمك ُ ِمنك َراِْس۪هۜ قُِِضَ اِلك لَُب فَتَأُُْكُ الٓطْيك صك

تَِيانِۜ  تَفك ي ۪فيِه تَس ك  آل۪

Yâ sâhibeyi-ssicni emmâ ehadukumâ feyeskî rabbehu 

ḣamrâ(an)(s) veemmâ-l-âḣaru feyuslebu fete/kulu-ttayru min 

ra/sih(i)(c) kudiye-l-emru-lleżî fîhi testeftiyân(i) 
 

Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda ikinizden biri, böylece rabbine şaraplık 

üzümle sakilik yapacak ve fakat diğeri ise asılacaktır. Öyle ki kuş onun başından 

yiyecektir. Fetvasını istediğiniz hakkında emir kaza edilmiştir. 
 
Buradaki kaza kelimesi, bir işin tamamlanması, kesin hükmün verilmesi manasına geliyor. 

Burada zanlıların beratı ve infazına ilişkin yönetimin kesin kararını ifade eden bir kelime.  

 

Dikkat edilirse Hz. Yusuf tarafından bir analiz yapılmış. Zindan arkadaşlarına da bu 

analizintevili haber verilmiş. 

 

Analiz; mevcut veri ve olaylar üzerinden geleceğe yönelik kesin ve net ifadelerle 

çıkarımlar elde etmektir.  Analizin tahminden farkı , tahminde çok kesinlik yoktur. İkisi de 

zandır, fakat analiz biraz daha  kesin verilere dayanır.  

 

Hz. Yusuf rüyaların tabirine geçti. Şirkten bahsetti, yemek saatine kadar bir süre istedi, 

bedenleri rızıklanmadan onların aklını rızıklandırıyor. Süre istemesi onunla ilgili vahyi 

beklemesidir. Vahiy gelince onunla ilgil tebliği yapmaktadır. Zaten Hz. Yusuf çıkarımının 

da zanni olduğunu alttaki  ayette belirtecek.  Hz. Yusuf’un  bu durumda demesi yani bu 

şirk ortamında şarap sıkanın efendisi için rabb demesi de çok manidar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ekmek taşıyan için , “sen efendine, rabbine bundan sonra ekmek taşıyamayacaksın, seni 

asacaklar demiyor.” Ona rabb sıfatını isnat etmiyor, şarapçıya rabbine diyor. Şarapçı köle 

artık kendisini,  efendisinin kulu derecesine düşürdüğünü de burada gösteriyor. 

 

Burada iki tane örnek var. Birisi zina, Hz. Yusuf ve Züleyha arasında yaşanan. Diğeri şarap 

ve saki üzerinden  anlatılan alkol ve içki. Alkol ve zina,  zevk ve hazzı önceleyen toplumlar 

için seçilmiş iki örnek. Bunlar başta kişinin kendisine sonra  etrafına yayılan bir hastalık ve 

kötülüktür. Haz sektörüne hizmet ettiğiniz oranda şirk sistemi yaşamanıza izin vermektedir. 

Şarapçı şarap ustası olmasaydı onu da asarlardı. Onda menfaatleri olduğu için onu 

yaşatmışlardır. Hz. Yusuf, Züleyha’nın dediklerini yapsaydı zindanda olmayacaktı.  O da 

zina sektörünün dediklerini yapmış olacaktı.  

 

Diğerinin asılması ve kuşun başını didiklemesi detayı bize, hem belirsiz hem de bir kuşun 

olduğunu gösteriyor. Kuş geliyor, senin kafanı didikliyor. Bu adam kendi dışındakileri 

düşünmüş, nimeti başının üzerinde taşımış. Şükreden ve ihtiyaçı olanlarla paylaşan bir tipi 

gösteriyor orada. Bu da müşrik kafanın sevmediği, sistemin devre dışı bırakmak istediği bir 

tip. Efendisine kölelik etmiyor, muhtaçlara, ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Onun asılması 

ve kuşun başını didiklemesi detayı, cesedin hemen defnedilmediğini, orada ibret ve 

gözdağı için sistem tarafından bırakıldığını gösteriyor. Cesedi orada çürümeye 

bırakmalarının vereceği ders, bir daha bu genç gibi kimse yapmasın diye. Bu uygulama 

sisteme karşı gelenlerin önünü kesmek içindir. Zira bu şahsiyetli kişi onların çanaklarına 

hizmet etmemiş, kendince fıtratındakini yaşamaya kalkışmıştır. Tıpkı seks kölesi yapılmadığı 

için zindana atılan genç Yusuf gibi.  

  
 

 

(Yusuf 53-12/42) 
 

 

۪ه فَلَِبَث ِ۪ف  ِ۪ َر َرب َطاُن ِذكك يك يُه الش ٓ كس ٰ َِ۪كِۘ فََان ّ۪ن ِعنكَد َرب ُكرك َُما اذك ي َظٓن اَنُٓه ََّنجٍ ِمْنك َع َوقَاَل ِلَّٓل۪ ِن ِبضك جك  ال۪سِ

۪نَيم   س ِ

Vekâle lilleżî zanne ennehu nâcin minhumâ-żkurnî ‘inde rabbike 

feensâhu-şşeytânu żikra rabbihi felebiśe fî-ssicni bid’a sinîn(e) 
 

Ve ikisinden kurtulacağını zannettiği kişiye: “Rabbinin katında beni zikret!” dedi. 

Fakat şeytan ona, rabbine onu zikretmeyi unutturdu. Böylece birkaç sene 

zindanda kaldı.  
 

Ve ikisinden kurtulacağını zannettiği kişiye ( burada “zanne” kelimesi geçmektedir. Hz. 

Yusuf, zindandan kurtulacağına kesin iman etti, vahiy ile bu bilgiyi alıp, onlara tebliğ etti 

gibi bir ifade yok. Kurtulacağını zannetti diyor. ) : “Rabbinin katında beni zikret!” dedi. 

(çünkü ne demişti: Sen rabbine şaraplık üzüm sıkmaya devam edeceksin. Çünkü sen o 

adamın kulu, kölesi durumundasın. Onun yanında beni zikret diyor.”) Fakat şeytan ona, 

rabbine onu zikretmeyi unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı.  Hz. Yusuf, rüyaları 

Allah’tan aldığı vahiy ile yorumlasa idi, “kurtulacağını zannetti” gibi bir ifade kullanmazdı.  

Zirah vahiy ile zan yan yana olmaz.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 (Yusuf 53-12/43) 
 
 

ٍ َوُاَخَر  َع ُسنكُبَْلٍت ُخْضك بك عن ِِعَافن َوس َ بك َع بَقََراٍت َِسَاٍن يَأُُْكُهُٓن س َ بك ٓ اَٰرى س َ ََيبَِساٍتۜ ََيٓ َوقَاَل الكَمِْلُ ِاّ۪ن۪

ونَ  ُْبُ ََي تَعك ءك ُِتك ِللرُّ ََيَي ِانك ُكنك َا الكَمَْلُ اَفكتُوّ۪ن ۪۪ف ُرءك  اهَيُّ

Vekâle-lmeliku innî erâ seb’a bekarâtin simânin ye/kuluhunne seb’un 

‘icâfun veseb’a sunbulâtin ḣudrin veuḣara yâbisât(in)(s) yâ eyyuhâ-

lmeleu eftûnî fî ru/yâye in kuntum lirru/yâ ta’burûn(e) 
 

 

Ve Melik dedi ki: “Muhakkak ki ben, yedi zayıf sığırın, yedi semiz sığırı 

yediğini görüyorum. Ve yedi yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş 

görüyorum. Ey meleler! Eğer siz tabir edenlerseniz, bana rüyam hakkında 

fetva verin!” 

 
Melikin rüyasına bakarak, Mısır da halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğunu 

görebiliriz. Kuran, baştan sona eski Mısır yöneticilerine Firavun derken, burada bir anda 

istisnai olarak Mısır’ı yöneten yöneticiye Melik der. Bunun nedeni Firavun kelimesinin 

anlamında gizlidir.  

 

Firavun, eski Mısırlılar güneşe Ra adını vermiş, her kral iktidarını Ra ile olan ilişkisine 

dayandırır ve kendisini Ra’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak ilan eder ve dayatır. Zamanla 

Ra soyundan geldiğini savunan krallar, kendisinin de yüce rab olduklarını halka kabul 

ettirmek amacıyla Firavun yani güneş tanrısının oğlu ünvanını kullanmaya başlamışlardır. 

Burada bir soy var, bir hanedanlık, bir aile var. O ırktan mensup olmazsanız tanrının oğlu 

olamazsınız. Böyle bir bakış açısı var. 

 

Ayrıca Firavun kelimesinin sıfat manasıda ferana veya tefarani fiilinden türediğini söyleyen 

dilciler olmuş, bu iki fiilde, büyüklendi, ceberrut oldu, ulaşılmaz ve büyük bir güce erdi gibi 

manalarına gelmektedir.  

 

Ancak Hz. Yusuf zamanındaki yöneticiyi biz Kur’an’ı Kerim’den okuduğumuz zaman ne 

kendisini Ra’ya isnat etmiştir, ne de ceberrut bir zorba olmuştur. Bu nedenle bazı 

müfessirler bu meliğin Firavunlar hanedanlığından olmadığını söylemişlerdir. Olumlu bir 

isimlendirme olan melik, yönetimin hakkını veren manasına geliyor.  

 

Hz. Yusuf’a inanıp onu çok önemli mevkilere getirmesi, onun diğer Firavunlar dan farkını 

ortaya koymaktadır. Bu kralın Mısır’ı ele geçirdikten sonra ülkede hüküm süren altı Hyksos 

kralının sonuncusu olduğunu söyleyen tarihçilerde vardır. Yani o hanedana değil başka 

bir hanedana ait bir yönetici.  

 

Yabancı bir kavimden olduğuna şüphe olmayan bu kişinin, eski Mısır dilinde ifadeleri var. 

Oradaki manası şudur: Göcebe ülkenin hükümdarları veya çoban krallar.  

 

Bu kıssada sözü geçen kralın İbrani kavminden olan Hz. Yusuf’a duyduğu güven ve 

yakınlığın sebebide bu kökeni olabilir. Çünkü bu kral insanları ırklarına, statülerine göre 

değerlendirmemiş. Göçebeliğin verdiği o zenginliğe şahit olduğu için, Hz. Yusuf’un 

statüsünden bağımsız olarak onu yetenek ve liyakatına odaklanarak, ondan istifade 

etmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Kitabı Mukaddes’te ve Talmut’ta da kralın gördüğü rüyadan bahsedilir ve bu rüyadan 

çok ürktüğünü, korktuğunu ve ülkü çapında ferman çıkarıp bilgin, kahin ve sihirbazları bu 

rüyanın yorumlanması için çağırdığından da bahsedilir. Kuran’ı Kerim ile mutabık bir 

anlatımı vardır.  

 

Bu ayette ilk kez “tabir” kelimesi geçmiştir. Tabir kelimesinin manası, görülen ile hayat 

arasında kurulan manasal köprüyü ifade etmektir.  

 

Zindan arkadaşları Hz. Yusuf’tan rüyanın tabirini değil, kendi akibetlerinin tevilini isterken, 

Melik görülen bu sembolik, sadık rüyanın tabirini istemektedir.  

 
 

(Yusuf 53-12/44) 
 

 

َْلِم  َحك ُن ِبتَأْ۪ويِل اِلك َْلٍمن َوَما ََنك غَاُث َاحك ِبَعالِ۪ميَ قَالُٓوا َاضك  

Kâlû edġâśu ahlâm(in)(s) vemâ nahnu bite/vîli-l-ahlâmi bi’âlimîn(e) 

 

Dediler ki: “ Karmakarışık düşler... Ve biz düşlerin tevilini bilenler değiliz.” 

 
Melik’in gördüğü bu rüyaya melelerin cevabı “ Karmakarışık düşler... Ve biz düşlerin tevilini 

bilenler değiliz.”demişlerdir.  
 

Rüya, Kuran’ı Kerim’de hep tekil gelir. Fakat burada, melelerin kullandığı rüya değil. Sadık 

rüya, salih niyetlerin, ıslahat ve maslahatın derdinde olanların endişelerini müşadehesidir. 

O endişelerin görülmesidir, ona şahit olunmasıdır. Ve takva sonucudur.  

 

Neden Hz. Musa ve Harun zamanındaki Firavun bu tarz rüyalar görmüyor da melik 

görüyor? 

 

Fakat melelerin bu rüyayı “hulum” diye çoğul olarak isimlendirmesi ve edgâs sıfatını 

yanına eklemeleri bunu farklı olarak algıladıklarını göstermektedir.  

 

Elmalı bu sıfatları şöyle tanımlamaktadır: Yaşı , kurusuna karışmış demektir. Yenisi eskisine 

karışmış bir yığın uyku halleri. Hayaller. Gerçekle hiçbir alakası olmayan eski-yeni bir takım 

vehimler olarak bunu tefsir etmiş ve anlamıştır.  

 

Bizde böyle rüyalar görürüz. Bunların hakikatle bir karşılığı yoktur. Bu bilinçaltının, 

bilinçüstünün pasif olduğu zaman bize gösterdiği görüntülerdir. Bunlardan manasal bir 

çıkarım yapılmaz. Bu tür düşlerde herhangi bir salih kaygı ve korku olmadan bilinçaltının 

anlamsız olarak gördükleri ve mantıksal bağlantının olmadığı birleştirmelerdir.  

 

Mısır kralının gördüğünün “ahlâm” değil de rüya olduğu halde, kuraklık ve kıtlık gibi halkı 

çok zor bir duruma sokacak tehlikelerin kaygısını çekmeyen meleler, Melikin endişelerini 

anlamamış ve onun derdini karmakarışık düşler sıfatına sokmuşlardır. Melikin yakın 

danışmanı olan melelerin halkın geçim kaynaklarına uzak, mütref bir yaşam tarzlarının 

olduğu da yaptıkları yorumlar ele veriyor.  

 

Bir çiftçi için “kaburgaları sayılan bir inek” ne demektir? Emek veren bir çiftçi için “kurumuş 

bir başak” ne manaya gelir? 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Peki bunu mütref, fildişi kulelerde yaşayan biri bilebilir mi? Ne der? Karmakarışık bir düşler 

der. Ama Melik’in kaygısı farklı. Yusuf’ta o işin içinden geldiği için, o kaygıyı yaşayanların 

içinde yaşadığı için biliyor, anlıyor. Bu körlüğü her dönemin sözde aydınlarında 

görmekteyiz. Fildişi kulelerden hayatı okumaya kalkan sözde filozoflardan birinin yaptığı 

güncel bir yorum var. Bu sözde filozof  Allah’ın yağdırdığı yağmuru rahmet olarak 

sıfatlandırdığı ayeti okuyor diyor ki: Modern şehirlerimizin artık böyle yağmurlara ihtiyacı 

yok. Hayattan kopuk bir bakış her dönemin sözde aydınlarının düştüğü karanlıktır 

diyebiliriz.  

 

 
 

(Yusuf 53-12/45) 
 

َُما ي ََنَا ِمْنك ِسلُونِ  َوقَاَل آل۪ ئُُُكك ِبتَأْ۪ويِِل۪ فََارك ِ۪ َد ُآمٍة اَََّنُ۬ ُانَب َوآدَكَر بَعك  

Vekâle-lleżî necâ minhumâ veddekera ba’de ummetin enâ unebbi-

ukum bite/vîlihi feersilûn(i) 

 

O ikisinden kurtulmuş olanı, ana konunun ardından hatırladı ve dedi ki: 

“Ben, size onun tevilini haber vereceğim. O halde beni elçi olarak 

gönderin.” 
 

O ikisinden kurtulmuş olan, yani iki zindancı arkadaşından şarapçı olan için “nice zaman 

sonra” diye meallendiriyorlar.  

 

Burada “ba’de ümmetin” yazmaktadır. Bu “nice zaman sonra mı demek, hayırlı zaman 

sonramı demek, bir müddet sonramı demek. Genelde uzun bir zaman sonra diye meal 

verilmiştir. Fakat ümmet kelimesi Kuran’ı Kerim’de var ve kullanılmaktadır.  

 

Bu köle onlardan izin almadan da hiçbir yere gidemiyor. Rabbinin emri olmadan hiçbir 

yere ayrılamıyor. Burada tam bir kula kulluk var.  

 

Ümmet, ana anlamına gelen “üm” kelimesinden türemiştir. Anneci olan, ona müntesip 

olan manasına gelmektedir. Üm, birşeyin meydana gelmesinde, terbiyesinde, ıslahında 

ve başlangıcında temel-ana kökeni verilen isim. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman, 

“Yusuf’un zindan kurtulmasının ana sebebi olan bu rüyayı işitince, bu konuşulanlara şahit 

olunca”manası burada karşımıza çıkıyor. 

 

42. ayette Yusuf şarapçı olana “ Rabbinin yanında beni zikret, beni hatırla” demişti. Böyle 

bir vesileye sığınmıştı. Burada onun meyvesini aldığını görüyoruz. Yani insanlar kurtulmak 

için sadece elini açıp Allah’a dua etmez. Vesileler ararlar. Hz. Eyüp hastalıktan kurtulmak 

için ne yaptı? Ayağını yere vurdu, otları demet etti, gitti bir su kaynağı buldu, orada 

yıkandı. Hz. Yusuf ta zindandan kurtulmak için, gelen kıtlık felaketine karşı her türlü vesileyi 

kullanmış. Şarabcıyı bile vesile kılmış. Fiili duamızı yapmamız gerek.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

(Yusuf 53-12/46) 
 

 

 ٍ عِ ُسنكُبَْلٍت ُخْضك بك عن ِِعَافن َوس َ بك اٍن يَأُُْكُهُٓن س َ عِ بََقَراٍت َِسَ بك يُق اَفكِتنَا ۪۪ف س َ ۪د۪ َا ال۪صِ َوُاَخَر يُوُسُف اهَيُّ

ِجُع ِاَٰل النٓاِس لََعلُٓهمك يَعك  ٓ اَرك لَُمونَ ََيبَِساٍت  لََعّ۪ل۪  

Yûsufu eyyuhâ-ssiddîku eftinâ fî seb’i bekarâtin simânin ye/kuluhunne 

seb’un ‘icâfun veseb’i sunbulâtin ḣudrin veuḣara yâbisâtin le’allî erci’u 

ilâ-nnâsi le’allehum ya’lemûn(e) 

 

Yusuf, ey sıddık! Bize yedi zayıfın yedi semiz sığır ve yedi yeşil sümbül ve 

kurumuş olan diğerleri hakkında fetva ver! Umarım ben insanlara dönerim 

de böylece onlar da bilirler. 
 

Şarabcı Yusuf’a diyor ki :”Yusuf, ey sıddık!” Neden böyle bir sıfat kullanıyor? Ey sözüne 

sadık kişi, ey vefalı kişi. Bak ben vefasızlık ettim, ben sözümde duramadım, şeytan bana 

seni unutturdu, ama  sen öyle değilsin diyerek kendi öz eleştirisi yapan bir hitapla ayete 

başlamış.   

 

Melik’in gördüğü rüyayı anlatmadan, şarapçı direk rüyayı anlatmış. Hz. Yusuf’un bu rüyayı 

yine zindan arkadaşları veya çevresindeki birilerinin gördüğünü düşünerek hemen onun 

tevilini anlatmıştır. Sanki bunu anlatarak insanlara bir faydası olacağına dair sakinin bir son 

cümlesi var. “Umarım ben insanlara dönerim de böylece onlar da bilirler.”şeklinde bir 

çoğul kullanım yapmış. Bu son cümleden dolayı konuşmasını bitirir bitirmez, Hz. Yusuf salih 

amel amacı ile hemen ona bildiklerini aktarmıştır.  

 

 

(Yusuf 53-12/47) 

 
 

ٓ ِآِل قَ۪ليْلا  ُُتك فََذُروُه ۪۪ف ُسنكُبِِل۪ ن فََما َحَصدك ۪نَي َداََبا َع س ِ بك َرُعوَن س َ ِمٓما تَأُُْكُونَ قَاَل تَزك  

Kâle tezra’ûne seb’a sinîne deeben femâ hasadtum feżerûhu fî 

sunbulihi illâ kalîlen mimmâ te/kulûn(e) 

 

Dedi ki: “Yedi sene adetiniz üzere devamlı ekin! Öyle ki yediğiniz az bir 

kısım hariç, artık hasat ettiğinizi kendi başağında bırakın.” 
 

Hz. Yusuf toplayıp depolara, ambarlara doldurun demiyor. “Kendi başağında 

bırakın”diyor.  

 

Buradaki “deeben” kelimesi peşpeşe, adet üzere gibi manalara gelmektedir. Kur’an’daki 

açıklamalardan buğdayın da kendi tabii yuvasında, diğer bir tabir ile yatağında beş-altı 

sene dayanabileceğini buradan anlıyoruz. Depo, anbar veya benzeri yerlerde ise 

buğdayın gerektiği gibi korunması için doğru nem oranında bulunması, ayrıca başağın 

beslenmesi için sapta bulunan karbonhidrata ihtiyacı olduğundan sapında olması 

gerekiyor.  Bu nedenle Hz. Yusuf o dönemin saklama koşullarını da düşünerek, o dönemin 

şartlarına en uygun tavsiyeyi burada yapmıştır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

(Yusuf 53-12/48) 

 

 

ُِتك لَهُٓن ِآِل  عن ِشَدادن يَأُُْككَن َما قَٓدمك بك ِد ٰذَِلَ س َ قَ۪ليْلا ِمٓما ُُتكِصُنونَ ُُثٓ يَأْ۪۪ت ِمنك بَعك  

Śumme ye/tî min ba’di żâlike seb’un şidâdun ye/kulne mâ kaddemtum 

lehunne illâ kalîlen mimmâ tuhsinûn(e) 

 

Sonra bunun arkasından şiddetli yedi sene gelecektir. Biriktirdiklerinizden 

az bir kısmı hariç önceden sakladıklarınızı yiyecektir.  

 
Bu ifadeler döngüsel değişiklikleri göstermektedir. Tabiatta böyle döngüsel kuraklık ve 

bolluk dönemleri her dönem olur. Kurak dönemler ne kadar uzun olursa, o dönemin 

hazırlıklarının da uzun ve teferruatlı yapılması gerekiyor.  

 

 

 (Yusuf 53-12/49) 

 

 

وَنم  ِْصُ ِد ٰذَِلَ عَامن ۪فيِه يُغَاُث النٓاُس َو۪فيِه يَعك  ُُثٓ يَأْ۪۪ت ِمنك بَعك

Śumme ye/tî min ba’di żâlike ‘âmun fîhi yuġâśu-nnâsu vefîhi ya’sirûn(e) 

 

Sonra içinde insanların yardım göreceği bir yıl gelecek ve o yılda sularını 

sıkacaklar.  

 
Hz. Yusuf bu cümleyi Melik’in rüyasından çıkarmıyor. Melik’in rüyasında böyle bir şey yok. 

Yedi bolluk gelecek sonra yedi yıl kıtlık arkasından yani 15.yıl insanların yardım göreceği 

bir yıl gelecek.  

 

Burada “ya’sirûn” ifadesi, yağmura kavuşacaklar şeklinde anlayanlar olmuş. Böyle 

anlamak içinde bu kelimeyi “ya’sarûn” şeklinde okuyanlar olmuştur. Fakat Taberi bu 

anlamın Arap lehçesinde olmadığını ifade ederek bunu reddetmiştir. Bu kelimenin “bol 

yağmuru” değil de, “insanların yardım göreceği”şeklinde anlaşılması bizcede daha 

isabetlidir.  

 

Bu yıla dair rüyada bir işaret yoktur dedik. Ancak Hz. Yusuf, siz bu yöntemi yaparsanız, yani 

tasarrufu öğrenirseniz, çevredeki insanlara yardım ederseniz, eninde sonunda sizde 

yardım görürsünüz.  

 

Ayrıca dikkat edilirse Kur’an, zor ve şiddetli zaman dilimleri için “sirûn” kelimesini burada 

kullanıyor, bolluk ve bereketli yıllar içinde “âmun” kelimesini kullanıyor. Kur’an’ı Kerim’de 

hem sene vardır, hem yıl vardır. İkisi eş anlamlı değildir. Yukarıda kıtlık sürelerine zor geçen 

yıllara “sene”diyor, bolluk dönemlerine de “yıl”diyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

(Yusuf 53-12/50) 
 

 

َوِة  ِ۪سك ُ َما ََبُل الن ـَِٔلك َِ۪ك فَسك ِجعك ِاٰٰل َرب ٰ۪۪۪ت َوقَاَل الكَمِْلُ ائكُتوّ۪ن ِب۪هن فَلَٓما َجٓاَءُه الٓرُسوُل قَاَل ارك ال

َن َايكِدهَيُٓنۜ ِآن َرّ۪ب۪ ِبَكيكِدِهٓن عَ۪لمین   قَٓطعك

Vekâle-lmeliku-/tûnî bih(i)(s) felemmâ câehu-rrasûlu kâle-rci’ ilâ rabbike 

fes-elhu mâ bâlu-nnisveti-llâtî katta’ne eydiyehun(ne)(c) inne rabbî 

bikeydihinne ‘alîm(un) 

 

Ve Melik: “Onu bana getirin!”dedi. Öyle ki, ona resûl geldiği zaman Yusuf: 

“Rabbine dön ve böylece ellerini çeken kadınları buna zorlayanın ne 

olduğunu sor!”dedi. Muhakkak ki, Rabbim onların planlarını çokça 

bilendir.  

 
Hz. Yusuf burada kralın karşısına direkt çıkmamış. O eski meseleyi gündem etmiş. Burada 

Hz. Yusuf’un sorusu, kendi masumiyetinin kanıtı olacak.  

 

Kadınların el çekmeleri, onların Yusuf’a karşı yaptığı ahlaksızlık ve kötülük mü? Yoksa Aziz’in 

karısının verdiği sus payının sonucu mu? 

 

Zira zindana atılma sebebi Yusuf’un onlara kötülük yaptığı iftirasıdır. Melik te biliyor. Diyor 

ki: Tamam. Senin bu arkadaşın bu rüyayı anlattı. Bunun suçu ne? Şehirdeki kadınlara 

kötülük yapmış. Bu imajla kralın karşısına çıkmak farklı bir şey, birde iade-i itibarla kralın 

karşısına çıkmak farklı bir şey. O yüzden Hz. Yusuf kralın karşısına, insanların karşısına bu 

iftira ile çıkmak istemiyor.  

 

Hz. Yusuf’un Melik’ten tek istediği, Aziz’in karısının ismini anmadan, o kadınları çağırt ve 

onları konuştur şeklinde bir istekte bulunmuş. Çünkü suçlunun suçunu itiraf etmesinin tek 

yolu Aziz’in karısının beyanına şahit olan şehirli kadınların itiraflarıdır. Eğer şehirli kadınlar 

itiraf ederse, Aziz’in karısıda mecburen suçunu kabul edecektir. O yüzden şahitlerin 

dinlenmesini önceliyor.  

 

Aziz’in karısının açık bir beyanı vardı Yusuf suresi 32 de. Misafirlerinin yanında ağzından 

birşey kaçırmıştı. Demişti ki: “Ve andolsun ki! Onun nefsinden ben murad almak istedim. 

Fakat o elimden kurtuldu. Ve ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve 

mutlaka küçük düşenlerden olacak” İşte bu bir itiraftır. Şahitleri dinlerseniz olay çözülecek. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/51) 
 

وٍءۜ قَالَ  ِه ِمنك ُسٓ نَا عَلَيك ِ َما عَِلمك ِس۪هۜ ُقلكَن َحاَش ّلِلٰ۪ تُٓن يُوُسَف َعنك نَفك ُبُكٓن ِاذك َراَودك َراَُت قَاَل َما َخطك ِت امك

َحَص الكَحقُِّۘ اَََّنُ۬  ِس۪ه الكَع۪زيِز الـك َٰن َحصك تُُه َعنك نَفك َوِانُٓه لَِمَن الٓصاِد۪قيَ َراَودك  

Kâle mâ ḣatbukunne iż râvedtunne yûsufe ‘an nefsih(i)(c) kulne hâşe 

li(A)llâhi mâ ‘alimnâ ‘aleyhi min sû-/(in)(c) kâleti-mraetu-l’azîzi-l-

âne hashasa-lhakku enâ râvedtuhu ‘an nefsihi ve-innehu lemine-

ssâdikîn(e) 

 

(Hükümdar, kadınlara) Dedi ki: “Yusuf’un nefsinden murâd almayı 

istediğinizde neyle muhatap oldunuz. Onlar dedi ki: “Hâşâ, Allah için 

ondan bir kötülük bilmedik.” Aziz’in karısı dedi ki:” Gizlediğim hakikat şu 

ki, asıl ben onun nefsinden murâd almak istedim. Muhakkak ki o, 

sâdıklardandır.” 

 

Mahkeme günü geliyor. Kadınların “biz ondan bir kötülük görmedik” itirafı, 31nci ayetteki 

“suskunluklarını bozmaları” anlamına gelmektedir. Şehrin önde gelenlerinin eşleri olan ve 

belirli bir nüfuza sahip olan bu çok sayıda kadının beyanı, Aziz’in karısının itirafa zorlamıştır.  

 

Aziz’in karısının entrikalar ve planlarla gizlemeye çalıştığı, hakikatin itirafı söz konusu iken 

bir sonraki ayette bundan doğan pişmanlığını okuyacağız. Ne hikmetse tefsirlerin 

bazılarında bu ifadelerin Hz. Yusuf’a ait olduğu yazar. Yani “Ben nefsimi temize çıkarmak 

isteme” ifadesinin Hz. Yusuf’a ait olduğunu söyleyenler olmuş. İyi de Hz. Yusuf’un nefsi 

zaten temiz. Bu konuda herhangi bir kirliliği yok. Adam mağdur edilmiş. Yıllarca zindanda 

suçsuz yere bir iftira ile yatmış. İade-i itibarı için bir mahkeme kurulmuş ve Yusuf yok orada. 

Hz. Yusuf malkemede yok ki. Mahkeme de Melik var, Aziz’in karısı var, şehirdeki kadınlar 

var. Hz. Yusuf resule diyor ki, “ben gelmiyorum git, rabbine söyle, o kadınları bir 

soruştursun” 
 

 

(Yusuf 53-12/52) 
 

َد الكَخٓائِ۪نيَ  َ َِل هَيك۪دي َكيك كغَيكِب َوَآن اّل۪لٰ ََلَ َاّ۪ن۪ لَمك َاُخنكُه َِبل  ٰذَِلَ ِلَيعك

Żâlike liya’leme ennî lem eḣunhu bilġaybi veenna(A)llâhe lâ yehdî 

keyde-lḣâ-inîn(e) 

 

İşte bu, benim onun gıyabında ona kesinlikle ihanet etmediğimi ve 

Allah’ın ihanet edenlerin planını kesinlikle başarıya ulaştırmadığının 

bilinmesi içindir.” 
 

Şu an Yusuf’un gıyabında bir mahkeme yapılmaktadır. Aziz’in karısı Yusuf’un olmadığı 

mahkemede onun gıyabında iftırasında ısrarla devam etmediğini, bunun onun 

masumiyetine ve sadakatine ihanet olacağını beyan ederek, affedilmek için sözlerine 

şöyle devam etmiştir: 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

(Yusuf 53-12/53) 
 

ۜ ِآن َرّ۪ب۪ غَُفورن َر۪حمین  وِء ِآِل َما َرِحَم َرّ۪ب۪ ٓ  َوَمٓا ُابَ۪رُِئ نَفك۪۪سن ِآن النٓفكَس َِلَٓماَرةن َِبلسُّ

Vemâ uberri-u nefsî(c) inne-nnefse leemmâratun bi-ssû-i illâ mâ rahime 

rabbî(c) inne rabbî ġafûrun rahîm(un) 

 

Ve ben, nefsimi beraat ettiremem. Muhakkak ki nefsiemmare-Rabbimin 

rahmet ettikleri dışında kötülüğü emreder. Muhakkak ki Rabbim, 

Gafur’dur, Rahim’dir. 
 

Burada Aziz’in karısı bir itirafta bulundu. Bu aynı zamanda “istiğfar”dır. Ayetimizde Aziz’in 

karısı, iftirasına devam edip, kendisini mahkemede suçsuz göstermek yoluyla beraatini 

talep etmeyeceğini peşinen burada ifade etmektedir. Benim nefsim buna sebep oldu, o 

kötülüğü emretti,  bende ona uydum. 

 

“Nefsiemmare” kötülüğü çokca emreden nefis demektir. İnsan hayatta her istediğine 

kavuşursa, böyle bir nefis kendini artık özne konumuna koyar. İnsan hayatta kalmak, 

güvende olma, koruma güdüleri ile dünyaya gelir. İnsana düşen nefsi istekleri kendine, 

çevresindekilere ve tabiata zarar vermeden giderebilmesidir. Bunu da ancak aklı kaptan 

kılarsak yapabiliriz. Bunu başarabilenlere ayet” Rabbimin rahmet ettikleri dışında” demiştir. 

Yani nefsiemmarenin kulu, kölesi olmayanlara Allah “rabbin rahmet ettikleri”demiş 

oluyor.Bu durum bir ömür süren tecrübe ve eğitimin sonucudur. Ve sürekli iyileştirilmesi, 

kemale doğru ilerletilmesi gerekir. Bu bizim ödevimizdir.  

 

Eğer nefsi istekler, akli kriterler göz önünde bulundurulmadan yerine getirilirse nefis iyi-kötü, 

batıl, doğru-yanlış gibi sınırları zamanla dikkate almaz.  
 

(Yusuf 53-12/54) 
 

يكنَا َم۪كين َام۪  َم ََلَ ُه ِلنَفك۪۪سن فَلَٓما َُكَٓمُه قَاَل ِانَٓك الكَيوك ِلصك تَخك ين َوقَاَل الكَمِْلُ ائكُتوّ۪ن ِب۪هٓ َاس ك  

Vekâle-lmeliku-/tûnî bihi estaḣlishu linefsî(s) felemmâ kellemehu kâle 

inneke-lyevme ledeynâ mekînun emîn(un) 

 

Ve melik dedi ki: “Onu bana getirin ki, kendim aracısız görüşeyim!” Öyle 

ki onunla konuşunca dedi ki: “ Muhakkak ki sen, bugün bizim yanımızda 

emin bir mevkidesin. 

 
Bazı müfessirler ayeti şu şekilde meallendirmişler: “ Kral dedi ki: Onu bana getirin, onu 
kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam 

sahibi ve güvenilir birisin, dedi.  ” Ayette böyle bir ifade yok. Burada “ahlishu” geçiyor. 

Ahlishu, Allah ile aracısız kulluğu anlatan bir kelime, Kuran’ı Kerim’de.  

 

Muhlis, katışıksız. O zaman burada melikin istediği ne oldu? “ Ve melik şöyle demiş oldu: 

“ Onu bana getirin ki, kendim aracısız görüşeyim!”  

 

Burada danışmanım yapayım, altımda çalıştırayım, memurum yapayım gibi birşey yok. 

Hangi peygamber hangi kulun altında çalışıyor. Hangi peygamber hangi kulun memuru 

oluyor. Peygamberler kullardan emir almazlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Arada bir aracı var. Bu aracı, şarap sıkan saki. Onu orada yedi yıl unutan kişi. Melik bunu 

aradan çıkarın, güvenilmez  bir adam çünkü, ben Yusuf ile aracısız, doğrudan görüşeyim 

diyor. Aslihu bu, muhlis bu. Aracısız kulluk edene muhlis deniyor. Bir yöneticinin bilgileri 

dolaylı değil de doğrudan alması çok önemli.  

 

Düşünün! Devleti yöneten biri. Bilgileri kimden alıyor. Suyunun  suyundan alıyor. Aracının 

aracısından alıyor. Danışmanından, yardımcısından alıyor. Yardımcısı nasıl isterse 

yöneticiyi öyle yönetebilir. Bilgileri manipüle eder, yönetici kendi karar verdiğini, devleti 

kendi yönettiğini zanneder, aslında aracılar yönetiyordur. Tarihte de bunun örnekleri 

çoktur. Mesela Osmanlı padişahları. Bütün  bilgileri vezirinden alır. Vezir kötü biriyse gitti.  

 

İşte Kuran’ı Kerim’in bu kişiye neden Firavun demediğini neden melih dediğini anlıyor 

musunuz? Melih dört dörtlük yöneten demektir.  

 
Kelam; önemli konuları konuşmaktır.  

 

Hz. Yusuf ile kelam eden melik, onun  liyakatı hakkında doğrudan bir bilgi sahibi olmuştur. 

Zira hakkı ile ehil insanların yaptığı mülakat önemli bir seçme kriteridir. Mülakat Kur’an’ı 

Kerim’in tavsiye ettiği önemli bir seçme kriteridir. Yusuf ile konuşmadan onun liyakatını 

anlayamazsınız.  

 

Aslihu kelimesinin ne anlama geldiğini anlattık. Bir şeyin şaibeden kurtularak arındırılmasını 

istemek, has kılmak demektir.  Melik Hz. Yusuf’un kendisi ile doğrudan, hiçbir aracı 

olmaksızın görüşmesini istemektedir.  

 

İyi yöneticiler ellerinden geldiği kadar dolaylı ve aracılı yollardan bilgi almaz. Başta 

gönderilen şarapçı elçi, güven vermeyen bir resuldü. Bunun unutma, getirdiği bilgiyi 

çarpıtma gibi ihtimallerinden dolayı o, bu ayetten itibaren devre dışı bırakılmıştır. Zira 

doğrudan alınan bilgi her zaman daha sağlıklıdır.  

 

Bir kral, bir yönetici  sadece duydukları ile hareket etmez. Aynı zamanda sahaya iner, 

insanlarla konuşur, hayatın içinden de doğrudan bilgileri alır. Yoksa hayattan kopuk bir 

yönetim olur. Ehil olana emaneti vermek, Kur’an’ın bu ayette emrettiği bir emir. Hz. 

Muhammed’de bunu uygulamıştır.  

 

Mesela iş hayatından  devlet yönetimine kadar hayatın her sahasında ehil olmayanların  

söz sahibi olduğu toplumların iflah olmayacağını Nisa Suresi 58 den okuyoruz. Allah size 

emanetleri ehline vermenizi emretti. Burada da bu işi yapacak en ehil kişi Hz. Yusuf’tur.  

 

Hz. Yusuf, melikin yardımcısı mıdır, memuru mudur, müşteşarı mıdır?  

 

Müşteşar, bakan ne emrediyorsa onu yapan, bakan adına hareket eden kişidir. Aslında  

müşteşar kelimesi iştişareden gelir. Yani bakanın iştişare ettiği kişi.  

 
Peki devlet yöneticisinin hatalarını onun yüzüne korkmadan, çekinmeden söyleyebilen 

bir adam, o yöneticinin altındamı olur üstünde mi , yoksa yanında mı olur? 

 

Arkadaşı olur, yoldaşı olur, ast-üst ilişkisi olmaz. Ast-üst ilişkisi olursa, siz devlet yöneticisini 

eleştirebilir misiniz? Sen bu konuda yanlış yaptın diyebilir misiniz? Maaşını birde o adam 

veriyorsa. O yüzden Hz. Yusuf’un buradaki konumu, melikin altında veya üstünde bir 

konum değil, melikin yanında bir konum. Yoldaşlık, arkadaşlık yapacağı bir konum.  

Gerektiğinde o, onu eleştirebiliyor. Bu yanlış, bunu böyle yapalım diyebiliyor. Bu emin 

makamın da bir açılımıdır. Kimse sana amirlik taslayamaz.  

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1625 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

(Yusuf 53-12/55) 
 

ِضن ِاّ۪ن۪ َح۪فيظن عَ۪لمین  َرك ائِِن اِلك َعلكَ۪ن عَٰٰل َخَزَٓ  قَاَل اجك

Kâle-c’alnî ‘alâ ḣazâ-ini-l-ard(i)(s) innî hafîzun ‘alîm(un) 

 

Dedi ki: “Beni bu yerin hazineleri üzerine ata!” Muhakkak ki, ben iyi 

muhafaza eder, iyi bilirim.” 
 

Yusuf “ Beni bu yerin hazineleri üzerine ata!” dedi. Böyle bir talep var mı? Yok. Ama Hz. 

Yusuf kendi liyakatını, kendi yapabileceklerini bildiği için olması gereken yere geçmek 

istiyor. 

 

Bu ayette, bir işte ehil olanın illede görev verilmesini beklememesinin gerektiği, göreve 

kendisinin de talip olacağı sonucunu çıkarmaktayız. Çünkü size görev veren sizin 

kapasitenizi, yeteneklerinizi bilmez. En iyi siz kendinizin ne yapabileceğini bilirsiniz.  

 

Size bir müdürlük mü teklif edildi. Siz, çok teşekkür ederim. Benim insanlarla ilişkim iyi değil, 

ben kendimi tanıyorum, ben bu makama gelirsem düşman sahibi olurum, beni mu 

makama almayın. Beni şuraya alın, ben burada  iyiyimdir, diyebilmelisiniz. 

 

Burada ayrıca taşın altına elini koymaktan geri durup, sorumluluktan kaçan pasif iyilere 

de bir gönderme var.  Senin potansiyelin var, sen niye girmiyorsun bu işe. Sen bu işe 

girmezsen ehil olmayanlar girecek. Yani meydanı hırsıza, arsıza bırakmış olacaksın. Bu da 

bir vebaldir. O bakımdan taşın altına elini koymak, sorumluluktan kaçmamak gerekiyor. 

Salih bir amelde davet beklemek, mümin ahlakı değildir.  
 

 

(Yusuf 53-12/56) 
 

 

اُءۜ  ُث يََشٓ َا َحيك ِضن يَتَبَٓوُا ِمْنك َرك َر َوكَٰذَِلَ َمكٓنٓا ِلُيوُسَف ِ۪ف اِلك اُء َوَِل نُ۪ضيُع اَجك َتِنَا َمنك نََشٓ نُ۪صيُب ِبَرمحك

۪نيَ  س ِ  الكُمحك

Vekeżâlike mekennâ liyûsufe fî-l-ardi yetebevveu minhâ hayśu 

yeşâ(u)(c)nusîbu birahmetinâ men neşâ(u)(s) velâ nudî’u ecra-

lmuhsinîn(e) 
 

Ve işte böyleceYusuf’a orada imkan verdik. Orada dilediği gibi hareket 

ederdi. Rahmetimizi dilediğimize isabet ettirir ve muhsinlerin ecrini zayi 

etmeyiz.  

 
Burada yetkiyi veren melih kral değil, çoğul geldiği için Allah’ın yasalarına bir atıftır. 

Burada yetkiyi veren liyakattır, ehliyettir, hak etmişliktir. Yusuf bu yolda yürünecek en 

doğru ve en uygun adaydır. Bir süreçle bu liyakata ulaştığını, bu yetkiye kavuştuğunu bu 

çoğul kullanımdan anlıyoruz.  

 

Biz verdik. Ben verdim olsaydı Allah’ın vehbi olarak verdiği bir bilgi olurdu. Fakat burada 

kespi olarak kazanılmış bir süreç var.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

“Rahmeti dilediğimize isabet ettiririz “ ifadesinde de bu yüzden bir tesadüf ve keyfiyet söz 

konusu değildir. Güçlünün, adamı ve torpili olanın öncelendiği, liyakata bakılmaksızın 

emek verenlerin ezildiği bir ortamda islahat ve maslahat için salih amel yapan kişilere 

enayı gözü ile bakıldıkca orada dürüstlük ve iyi olma değil, güçlü ve fırsatcı olma itibar 

görür.  

 

İnsanlara iyi ve güzel davranan, empati yeteneği ve otokontrolü  yüksek Hz. Yusuf gibi 

şahsiyetlerin devlet makamlarında yükselebileceği bir sistemde ancak muhsinlerin ecri 

zayi olmaz. Yoksa dünyevi olarak iyi insanların yaptıkları bir değer görmez. 

 

 
 

 

(Yusuf 53-12/57) 
 

 

يَن  ن لَِّٓل۪ ِخَرِة َخْيك ٰ ُر اِلك ٰاَمنُوا َوََكنُوا يَتُٓقوَنم َوَِلَجك  

Veleecru-l-âḣirati ḣayrun lilleżîne âmenû vekânû yettekûn(e) 
 

Ve muhakkak ki ahiretin ecri inananlar ve muttakiler için elbette hayırlıdır. 

 
“Ve muhakkak ki ahiretin ecri” ni  şöyle meallendirebilirmiyiz? “Ve muhakkak ki geleceğin 

getirisi”. Ahiretin ecri=geleceğin getirisi. Ahiret Kur’an’ı Kerim’de hep öldükten sonrası için 

kullanılmaz. Aslında ahir demek “sonrası” demektir. Birgün sonrası, bir ay sonrası hep 

ahirdir. Ahir ömrümüz deriz değil mi? 

 
Kur’an’ı Kerim’de Duha suresi 4ncü ayette  ne diyor ? “ Ve lel ahıretu hayrun leke minel ula.” 

Ahir olan, sonra olan senin için önce olandan daha hayırlıdır.” O zaman biz bu ahireti her 

zaman öldükten sonra olarak anlamamıza gerek yok.  

 

O zaman ne diyor ayet? Geleceğin getirisi, muttaki , yani sorumluluğunu bilen, bencil 

olmayan, liyakat ve ehliyete önem verenler ve güven verenler için çok daha hayırlıdır.  

 

Muhakkak ki güvenilir ve sorumluluğunu bilenler için geleceğin getirisi çok daha hayırlıdır 

şeklinde Allah’ın bir yasasını açıklama şeklinde  bunu  anlayabiliriz. 

 

Mümin, güvenen ve güven veren insan iken, Muttaki, kötülükten, israftan, haramdan, 

yalandan, fuhuştan sakınanların genel ismidir. 

 

Hz. Yusuf, güven veren çizgisi ile geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemiştir. Bu tarz bir 

insan olmanın örneğidir. Hz. Yusuf, tarıma önem vermiş, üretimi arttırmış, ihtiyaçtan fazlasını 

tüketip israf edilmemesini sağlamıştır. Bu sorumluluk taşıyan ve bencil olmayan muttaki 

tutumları ahir olan kıtlık yıllarının şerrinden onları koruduğu gibi başkalarınıda korumuştur.  

 

Bu tasarruf ve ihracaat bilinci, kıtlık ve zorluk dönemlerinde ülkeyi daha zayıf 

düşüreceğine daha güçlü , daha hayırlı olarak çıkmasını sağlamıştır. Her taraftan insanlar 

gelerek Mısır’dan erzak satın almaya başlamıştır. Hz. Yakup ta Yusuf’un öz kardeşi hariç 

(Bünyamin) diğer oğullarını erzak almak için Mısır’a göndermiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

(Yusuf 53-12/58) 

 

 

ِه فََعَرفَهُمك َوُِهك ََلُ ُمنكِكُرونَ  َوُة يُوُسَف فََدَخلُوا عَلَيك  َوَجٓاَء ِاخك

Vecâe iḣvetu yûsufe fedeḣalû ‘aleyhi fe’arafehum vehum lehu 

munkirûn(e) 

 

Ve Yusuf (A.S)'ın kardeşleri geldiler. Böylece içeri girdiler. Öyle ki onlar 

çıkaramasa da, o onları tanıdı. 
 
Yusuf’un kardeşleri, Yusuf’un münkeri olmuşlar, Yusuf ise onlarn arifi olmuş. Kuyuya indirilen 

Yusuf’un yıllar sonra yüksek bir mevkiye geleceğini ummayan kardeşlerinin onu 

tanımaması gayet doğal. Fakat Yusuf yerinde sayan kardeşleri hemen tanımış. 

 

Hz. Yusuf’un yedi yıl kıtlık olacak dediği zamanlarda bu kıtlıktan komşu çoğrafyaların da 

etkilendiğini anlıyoruz. Demek ki o bölgeyi tamamen kasıp kavuran kıtlıktan bahsediliyor. 

Bu hakikat Kitab-ı Mukaddes’te şöyle anlatılır: 

 

Tekvin Bölümü 53-55nci pasaj : Ve Mısır diyarında olan yedi bolluk yılı bitti. Ve Yusuf’un 

dediği gibi yedi kıtlık yılı gelmeye başladı. Ve bütün memleketlerde kıtlık vardı. Fakat bu 

kuraklığa bu kıtlığa rağmen bütün Mısır diyarında ekmek vardı.  

 
 

(Yusuf 53-12/59) 
 

 

 

َل َواَ  ِ۪ف الككَيك ٓ ُاوُ۫ٓ َن اَّ۪ن۪  اََِل تََروك
ن ٍخ لَُُكك ِمنك اَ۪بيُُكك ِ۪ليَ  ََّنُ۬ َولَٓما ََجَٓزُِهك ِِبَهَاِزِِهك قَاَل ائكُتوّ۪ن َِبَ ُ الكُمْنك َخْيك  

Velemmâ cehhezehum bicehâzihim kâle-/tûnî bi-eḣin lekum min 

ebîkum(c)elâ teravne ennî ûfî-lkeyle veenâ ḣayru-lmunzilîn(e) 
 

Ve yüklerini yükleyince dedi ki: “Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. 

Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ağırlayanların hayırlısıyım.” 
 
Yüklerini yükleyince manasındaki “cehhez” kelimesi lügatta, bir şeyin hazırlanması, insanın 

halini, idaresini ıslah eden şeydir. Mesela gelin, misafir ve ölü için lazım olan şeydir. Ceyiz 

de buradan gelmektedir. Gelini bir yere uğurlarken ona lazım olan şeyi ifade ediyor.  

 

Hz. Yusuf ilkönce hane sayısındaki ağbeylerin sayısına göre ölçü vermektedir. “ Ve ben 

misafirlerimi hayır ile ağırlarım” cümlesi ile adil olmanın hayırlı olduğunu da belirtiyor.  Yani 

sizin sayınız kaçsa, ben sizin sayınıza göre bir paylaşım yapıyorum. Bu da hayırlı olandır, 

diyor. Size fazladan veya eksik vermem, adaletten şaştığı için hayırlı olmaz. ikinci 

gelişinizde  baba bir, kardeşinizi getirirseniz onun hakkınıda veririm diyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

(Yusuf 53-12/60) 
 

 

بُونِ فَِانك لَمك تَأْتُوّ۪ن ِب۪ه فََْل َكيكَل لَُُكك ِعنك۪دي َوَِل تَقكرَ   

Fe-in lem te/tûnî bihi felâ keyle lekum ‘indî velâ takrabûn(i) 
 

 

Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim katımda size bir ölçek yoktur. Ve bana 

yaklaşmayın.” 
 
Yapılan yardımlar şahsa elden yapılmaktadır. Hasta, yaşlı vs.gibi gelemeyen kişilerin 

mazeretleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak bu grubun içine dahil edilmeyen üvey  

kardeşin böyle bir mazereti olmadığı için, onun da şahsen müracaat etmesi gerektiği 

özellikle Hz. Yusuf tarafından burada hatırlatılmıştır. Afet zamanında bunun nasıl suistimal 

edildiğini görmüştük. 

 

Burada Hz. Yusuf bizzat tüm organizasyonun başındadır. Kendi yakınları, akrabaları da 

olsa kesinlikle kurallardan taviz, iltimas veya adaletsizlik yapmadığını Kur’an’ı Kerim bize 

anlatıyor. Bunun teklifinin bile yapılmayacağını şu cümle ile vurgulamış. “ Ve bana bunun 

için kesinlikle yaklaşmayın”. Aman ha... gelip te benden yardım dilenmeyin. Ölçü ne ise 

o dur.  

 
 

(Yusuf 53-12/61) 

 

 

اِوُد َعنكُه َاََبُه َوِآَّن لََفاِعلُونَ قَالُوا  َسَُنَ  

Kâlû senurâvidu ‘anhu ebâhu ve-innâ lefâ’ilûn(e) 
 

Dediler ki: “Onu babasından almak için irademizi ortaya koyacağız. Ve 

biz bunu mutlaka yaparız.” 
 
Bu ifadeden de anlaşılmaktadır ki ağbeyleri kardeşlerini getirmeme gerekçesi olarak 

oradaki yardım dağıtan kişiye babalarının ilgisini gösteriyor. Onun öyle bir korumacı 

babası var ki, ama onu da getireceğiz, iddiamızı ispatlayacağız diyorlar.  

 

Hz. Yakup bütün çocuklarının babası olduğu halde sadece Bünyamin’e nispetle 

“babasından” diyerek, babanın aşırı korumacı olduğuna atıf yapılmış. Böylece 

Bünyamin’e karşı duyulan kıskançlığı da ima etmiş olabilirler. Bu durum Hz. Yusuf’un 

kaygılarındaki haklılığıda bu şekilde ortaya çıkarmış. Yani aile içerisinde bir tefrika, bir 

bölünme var, bir gruplaşma, bir kutuplaşma var. Bunu hem Yusuf hem Bünyamin için 

yapıyorlar. Ve soy bağını öncelediklerini görüyoruz.  

 

Kıskançlık kişinin kendi öz babasını bile ötekileştirmesine sebep olan ölümcül, zehirli  bir 

duygudur.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/62) 

 

ِلِهمك   اَهك
ِرفُوَنَٓا ِاَذا انكَقلَُبٓوا ِاٰٰلٓ َعلُوا ِبَضاَعَُتُمك ۪۪ف ِرَحاِلهِمك لََعلٓهُمك يَعك َياِنِه اجك ِجُعونَ َوقَاَل ِلِفتك   لََعلُٓهمك يَرك

Vekâle lifityânihi-c’alû bidâ’atehum fî rihâlihim le’allehum ya’rifûnehâ 

iżâ-nkalebû ilâ ehlihim le’allehum yerci’ûn(e) 

 

Adamlarına şöyle dedi: “Onların erzak bedellerini, yüklerinin içine 

koyun (geri verin). Umulur ki; onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu 

farkederler, böylece geri gelirler." 

 
Erzak alabilmek için evlerindeki değerli şeyleri getiriyorlar, onun karşılığında ne kadar 

erzak hak ediyorlarsa o kadar erzak alıyorlar. 
 
Yusuf adamlarına onların getirdikleri erzakları da geri içine koyun diyor. Peki bu 

adaletsiz değil mi? Akrabayı kayırma değil mi? Buradan ne anlamalıyız? Bu 

davranışlardan iki muhtemel sonuç çıkarılabilir. 
 
Bu yardımda hane halkının kalabalıklığı, çocuk ve yaşlı sayısı, muhtaçlık gibi faktörlerde 

infak kaleminin olduğunu anlayabiliriz.  

 

Hazine bakanı kendi cebinden infak yapabilir. Yani kendi tasını koyabilir. Küçük 

kardeşlerinden bahsedip daha fazla yardım istemiş olabilirler. Bu şekilde Yusuf kendi 

cebinden karşılayıp, kendi getirdiklerini deveye yüklemiş olabilir. 

 

Dürüst insanlarsa yanlarına koyduğu yükü yanlışlıkla olup bunların geri götürülmesi lazım. 

Mesela markete gittiniz, bir kaç malzeme aldınız, parayı verdiniz. Market yanlışlıkla mal 

bedelini almadan bozdurup tekrar aynı parayı yanlışlıkla verebilir.  

 

Dürüst insanlar tekrar gider iade eder. Yusuf’un kardeşleri ne yaptı? Gidelim bunlarla 

tekrar alalım dediler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1630 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/63) 
 
 

َتلك َوِاَّنٓ  ِسلك َمَعنَٓا َاَخاََّن نَكك  َا۪بهِيمك قَالُوا ََيٓ اَََبََّن ُمِنَع ِمنٓا الكَكيكُل فََارك
  ََلُ لََحاِفُظونَ فَلَٓما َرَجُعٓوا ِاٰٰلٓ

Felemmâ race’û ilâ ebîhim kâlû yâ ebânâ muni’a minnâ-lkeylu feersil 

me’anâ eḣânâ nektel ve-innâ lehu lehâfizûn(e) 

 

Böylece ailelerine döndükleri zaman şöyle dediler: “Ey babamız! Bize 

ölçek (erzak verilmesi) yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki; 

biz ölçekle alalım. Muhakkak ki; biz onu gerçekten koruyanlarız." 
 
Fırsatçı kardeşler babalarına “Ey babamız! Bize ölçek yasak edildi!” dediler. Öz babaları 

güvenmiyor, başkası bunlara nasıl güvensin. Güven vermediğiniz için, bizim güvenilir bir 

insan olmamızı istedikleri için kardeşimizi istiyorlar. 
 

Yusuf’un malları geri koymasının sebebi de o. Mesela bir hizmetçi alacaksınız. O 

hizmetçinin güvenilir olup olmadığını nerden anlayacaksınız. Evin kenarına bir para 

koyarsın. O parayı bulup sana getiriyorsa o güvenilirdir. Getirmiyorsa güvenilmezdir. Yusuf 

böyle bir sebepten dolayı böyle bir mal koyduğunu düşünüyoruz. 

  
 
(Yusuf 53-12/64) 

 

اَّۭۖ َوُهَو  ن َحاِفظا ُ َخْيك ُلۜ فَاّل۪لٰ  اَ۪خيِه ِمنك قَبك
ِمنكُتُُكك عَٰٰلٓ ٓ اَ ِه ِآِل مََكَ يَ قَاَل َهلك ٰاَمنُُُكك عَلَيك َحُم الٓرامِح۪ اَرك  

Kâle hel âmenukum ‘aleyhi illâ kemâ emintukum ‘alâ eḣîhi 

min kabl(u)(s)fa(A)llâhu ḣayrun hâfizâ(an)(c) ve huve erhamu -

rrâhimîn(e) 

 
(Yâkub A.S) şöyle) dedi: “Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin 
olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah 
koruyucuların en hayırlısıdır ve O rahmet 
 

 
Günümüze verdiği mesaj: Bir müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Bir hataya iki kere 

düşmez. Müslüman başından geçen sıkıntılardan ders alır. Ve yapılanı unutmamalıdır. 

Kendisine yapılanı unutmak ahmaklıktır, kendisine yapılanı affetmek büyüklüktür. 
 
Ben Bünyamin’i ne kadar korursam koruyayım, Allah kadar koruyamam. Allah benim 

korumamdan daha hayırlıdır. Yakup (AS) da müthiş bir esma bilgisi var. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bizdeki sıkıntı, Allah var diyoruz, Allah yoktur gibi yaşıyoruz. Hz. Yakup Allah’a inandığını 

hayatıyla ispat ediyor. Allah yoktur gibi yaşamıyor, her lafında bir esma var. Kendi tedbirini 

alıyor, fakat Allah’ın hafiz olduğunu, kendinden çok daha iyi koruduğunu biliyor. Çünkü 

O benden daha merhametlidir, diyor. 
 

Allah’ı iyi tanıyalım ki, nasıl bir yaradana kulluk ettiğimizi bilelim ve bilinçli bir müslüman 

olalım. 
 

Günümüze verdiği mesaj: “ Bir mümin koruyucu, emin ve merhametli biri olmalıdır. İşte 

esmanın kuldaki tecellisi.” 
 

Yusuf’un kardeşlerini ele alalım. Yusuf onlara emanet edildi, korudular mı? Emanete 

ihanet ettiler. 
 

Niye ihanet ettiler? Çünkü merhametsizler. 
 

Yakup diyor ki: “Allah Hafiz’dir, Rahim’dir.” Siz ondan zerre kadar tecelli almamışsınız 

oğullarım. 

 

“Ey iman edenler! Akidleri yerine getirin.” (Maide 1)  
 

Akid söz demektir. Allah sözünüzde durun diyor. Sözünüzde durmazsanız ben sizin 

imanınızdan şüphe edeceğim. En büyük söz Allah’a verilen söz. 
 
Kafir olan bir adam, Allah’ı tanımayan bir adam akidine riayet etmeyen, sözünde 

durmayan bir adamdır.  

 
“Verdiğiniz sözü yerine getiriniz! Çünkü verdiğiniz sözden mutlaka sorguya çekileceksiniz 

(isra 34) 

 
Allah, öyle yemin edip, milleti kandırıp, verdiğiniz sözde durmayıp, sözleşme yapıp 

sözleşmeye uymazsanız, Ben bunun hesabını ahirette çatır çatır sorarım diyor. Başta 
kendisine verdiğimiz sözü. Yani iman etmeyen bir adam, söz vermiyor zaten, o adam 

verilen nimete nankörlükten hesaba çekilecek. 
 

Verdiği sözde durmayanlar sadece ahirette değil dünyada da hesaba çekilir. Birine söz 

verdiniz ve sözünüzde durmadınız. Söz verdiğiniz kişi size dönüp neden sözünde durmadın 

diye hesap sormaz mısınız?  

 

Sözünde durmayan yalancı insanlar toplumun en zayıf insanlarıdır. Siyasette böyle, 

yönetim de de böyle, ailede de böyle. Fiziki olarak ne kadar güçlü olursan ol, paran ne 

kadar çok olursa olsun, sözünde durmuyorsan küçücük bir çocuğun önünde acizsin 

demektir. Çünkü sürekli ona hesap vermek zorundasın. 
 

Yalan insanı ne kadar zayıflatıp acziyete düşürüyor. 11 tane kardeş Yusuf’a göre güçlüler, 

büyükler ama yaşlı bir babanın önünde acizler. Hakikate dayanmış bir Yusuf önünde 

acizler. Sosyal hayatta size en yakınlar, sizi en iyi tanıyanlar size güvendiği oranda siz 

mü’minsiniz. Babası bile güvenmiyor bu çocuklara. Bu adamlar nasıl mü’min olur. 
 
Devlet vatandaşına güven vermeli, zira devletin imanı adalettir. Adaletsiz bir devlet 

imansızdır. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Yusuf 53-12/65) 

 
 

نَان َونَ۪مُْي َولَٓما فَتَُحوا َمتَاَعُهمك َوَجُدوا ِبَضاَعَُتُمك ُرٓدتك  ۪غۜي ٰهِذ۪ه ِبَضاَعُتنَا ُرٓدتك ِالَيك ۜ قَالُوا ََيٓ اَََبََّن َما نَبك مك ِ ِالهَيك

لن يَ۪سْين  َل بَ۪عٍْيۜ ٰذَِلَ كَيك َداُد كَيك فَظُ َاَخاََّن َونَزك لَنَا َوََنك  اَهك

Velemmâ fetehû metâ’ahum vecedû bidâ’atehum ruddet 

ileyhim(s)  kâlû yâ ebânâ mâ nebġî(s) hâżihi bidâ’atunâ ruddet 

ileynâ(s) venemîru ehlenâ venahfezu eḣânâ venezdâdu keyle 

ba’îr(in)(s) żâlike keylun yesîr(un) 

 

Ve yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş 

buldular ve şöyle dediler: “Ey babamız! Daha ne isteriz. Bunlar bizim 

sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize erzak getiririz ve kardeşimizi 

koruruz. Ve bir deve yükü arttırırız. Zaten bu az bir miktardır.” 
 

Dürüst adam bunu hemen geri götürelim derdi. Bunlar “Ey babamız! Daha ne isteriz. 

Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. 

Ve bir deve yükü daha artırırız. Zaten bu az bir miktar.” Aç gözlü bir insan tipi. Kanatkar 

değil, aç gözlü. Fırsatı ganimet biliyor. 
 

Yakup çocuklarına güven tazelemek istiyor. Bu işte büyük bir sıkıntı var. Evlatlarına 

söylüyor. Bu ayetlerde yok ama biz bunu alttaki ayetten anlıyoruz. 
 
Oğullarına diyor ki: “Oğlum bu işte bir sıkıntı var, size niye versinler bunlar. O yüzden şehre 

döndüğünüz zaman farklı kapılardan girin, aman size hırsız muamelesi yapmasınlar.”  

 

Yakup hemen olayı anlıyor. Niye farklı kapılar desin, niye kuşatılmaktan bahsetsin. 

Kuşatılırsanız Bünyamin’i geri getiremezsiniz. Niye farklı kapılar, birini hırsız diye yakaladılar, 

diğerleri kalır. Kalanlar hakikati anlatır, babalarına söylerler, olayı ortaya çıkarmaya 

çalışırlar. 
 

Yusuf’u kuyuya atan kardeşler biraz daha büyümüşler. Artık Allah’a yeminle verdikleri 

sözlere ihanet etmeyecekleri hüsnü zannıyla Yakup bunlara yaklaşıyor. Diyor ki: “Onlara 

güzel bir yemin ettireyim. Allah’ı şahit tutayım. Bunlar inşallah bunu götürüp geri verirler, 

Bünyamin’i de verecem yanlarna. Bir yanılmışlık olmuş, yükümüz bizle geri gelmiş, biz 

dürüst insanız, söz verdiğimiz gibi küçük kardeşimizi de getirdik. Bize vadettiğin ödülü ver. 

Geri dönelim. Yakub’un düşüncesi bu. Evlatlarını temize çıkarmak. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
(Yusuf 53-12/66) 

 

 َ ن فَل  اَنك ُُيَاَط ِبُُكك
ِ لَتَأْتُنَ۪ٓن ِب۪هٓ ِآِلٓ ثِقاا ِمَن اّل۪لٰ تُوِن َموك ِسَِلُ َمَعُُكك َحّ۪تٰ تُؤك ثِقَُهمك قَاَل لَنك ُارك ُه َموك ُ ٓمٓا ٰاتَوك قَاَل اّل۪لٰ

 عَٰٰل َما نَُقوُل َو۪كيلن 

Kâle len ursilehu me’akum hattâ tu/tûni mevśikan mina(A)llâhi 

lete/tunnenî bihi illâ en yuhâta bikum(s) felemmâ âtevhu 

mevśikahum kâla(A)llâhu ‘alâ mâ nekûlu vekîl(un) 

 (Yâkub A.S) Dedi ki: “Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana 

getireceğinize dair, Allah adına misaklarınızı alıncaya kadar sizinle asla  

göndermem." Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. Dedi ki : “Allah bizim 

söylediklerimize vekildir.” 
 
Misak ile ahid Kur’an’I Kerim’de farklı farklı geçer. Allah adına misak alıyor oğullarından, 

bu şekilde Bünyamin’i vereceği şartını koşuyor.  

Burada Hz. Yakup neden oğullarından Allah adına bir ahd almadı da misak aldı?  

 

Ahd’in kelime manası söz vermek, emir, talimat, taahhüt, anlaşma, hükümlülük, itimat, 

itimat veren söz, bir şeyi korumak anlamlarını gelmektedir. Yasin 60ncı ayette bu ikisinin 

ayrımına değinmiştik.  

 

Misak kelimesi ise vesika veya vesuka fiil köklerinden gelmektedir. Lügatta sağlam 

yapmak veya işi sağlama bağlamak gibi manalardadır. Bakın birinde söz vermek 

diğerinde işi sağlam yapmak vardır. Birinde bir bütünlük söz konusu diğerinde maddeler 

söz konusu. Bir işi bütün olarak sağlam olarak yaparsın, bu misaktır. Bir de onu sağlam 

yapmak için her bir unsuru sağlam bir şekilde yaparsın, bunlar da ahd dir.  

 

Şöyle bir örnek verebiliriz. Vesikalık fotoğraf diyoruz. Bu her bir ahdin (unsurun, bizim 

kişiliğimizi belli edecek her bir unsurun resimde çıkması lazım. Mesela kulağın çıkması ahd 

dir. Bir ahdin yani tüm unsurların birleşip o vesikayı oluşturması gibi. Yani sizinle benim 

aramda yapılan anlaşma vesikadır. Bu anlaşmanın içerisindeki her bir madde ahddir. Hz. 

Yakup oğullarından bir tek şey istemiyor, birçok şey istiyor. Bu birçok şeyin tamamına 

vesika diyor ve her bir istediğine de ahd diyor. Mesela Mısır’ın farklı kapılarından girin. 

Misakın bir şartı. Diğer şartı Bünyamin’i bana sapasağlam geri getirin.  

 

Dikkat edilirse surenin başında Hz. Yusuf için böyle bir misak, böyle bir şartlar söz konusu 

değildir. Babaları direkt onlara vermiştir. Burada ise bazı şartlar ileri sürülmüştür. Zira bir 

mümin bir delikten iki kez ısırılmaz.  

 

Misakın ilk maddesi kuşatılmaları yani yolda eşkiyaların onları sarmaları olabilir veya Mısır 

şehrinde hırsızlık suçlaması ile bu oğulların orada bir şekilde kuşatılmaları, alıkonmaları 

haricinde de kardeşini götürüp getirmeleri dir.  

 

Misakın ikinci ahdini de 67 nci ayetten okuyacağız.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 
 

(Yusuf 53-12/67) 

 

 

ُخلُوا ِمنك ََبٍب  ٍءۜ ِاِن  َوقَاَل ََي بََِنٓ َِل تَدك ِ ِمنك ََشك ُُكك ِمَن اّل۪لٰ ُخلُوا ِمنك اَبكَواٍب ُمتَفَ۪رِقٍَةۜ َوَمٓا ُاغكَ۪ن َعنك َواِحٍد َوادك

ُونَ  ِه فَلكيَتََوُٓكِ الكُمتََوُ۪كِ ُتن َوعَلَيك ِه تََوُٓكك ِۜ عَلَيك ُ ِآِل ّلِلٰ۪  الكُحُكك

Vekâle yâ beniyye lâ tedḣulû min bâbin vâhidin vedḣulû min ebvâbin 

muteferrika(tin)(s) vemâ uġnî ‘ankum mina(A)llâhi min şey-/(in)(s) ini-

lhukmu illâ li(A)llâh(i)(s) ‘aleyhi tevekkelt(u)(s) ve’aleyhi felyetevekkeli-

lmutevekkilûn(e) 

 
Ve dedi ki: “Ey oğullarım! Bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı ayrı kapılardan 

giriniz. Allah’tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah’a 

aittir. Ben, O’na tevekkül ettim. Ve öyleyse tevekkül edenler de, O’na 

tevekkül etsinler.” 
 
 
“Ey oğullarım! Bir tek kapıdan girmeyiniz.” Yakup önce tedbiri alıyor. Takdiri Allah’a 

bırakıyor. Tevekkül böyle olur. 

 

”Ayrı kapılardan giriniz” Yani siz sermayeyi vermeye gittiğinizde, o hububatları almak için 

size hırsız muamelesi yaparlarsa böyle bir takdik yapın.  

 

Yakup oğulları gibi fırsatcı değil. Bir karışıklık var ve bunun farkında. Hz. Yakup biri 

yakalanırsa diğeri onu kurtarır mantığında. Bu tedbirdir. 
 

“Allah’tan olan bir şeyi sizden gideremem” Ben ne kadar tedbir alırsam alayım Allah’tan 

olan birş eyi sizden gideremem diyor. İşte buda takdir boyutu. 
 
Neden gideremem diyor? Çünkü “Hüküm ancak Allah’a aittir.” 
 

“Ben O’na tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de , O’na tevekkül etsinler.” 

Tevekkül, bir işte aciz kaldığını kabul edip onu başkasna bırakmaktır. Allah'a tevekkül ise, 

bir işte yapabileceği her şeyi yapıp gerisini Allah'a bırakmak olur. 

Fakat tevekkül zamanla, kendini yormadan "işi Allah'a bırakma" şeklinde anlaşılmıştır. Bazı 

ayetler de buna göre yorumlanınca tembelliğe açık ama gelişmelere kapalı ve 

sorumluluğu Allah'a yükleyen bir davranış biçimi ortaya çıkmıştır. 

Halbuki Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

"İnsanın çalışmasından başkası kendinin değildir." (Necm 39) 
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" İnsanlardan kimi der ki: "Rabbimiz! Bize, bu dünyada ver!" Onun Ahirette alacağı kalmaz. 

Onlardan kimi de der şöyle der ki: "Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, Ahirette de 

güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!" Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay 

vardır. Allah hesabı çabuk görendir." (Bakara 200-202) 

Demek ki, dünyayı isteyen çalışmak zorundadır. Hem dünyayı hem ahireti isteyen de 

çalışmak zorundadır. Çalışmayana bir şey yoktur. Başarının iki şartı vardır; biri doğru 

tercihte bulunmak diğeri ise güce sahip olmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

“ Senin Rabbin rızkı, tercihini doğru yapan ve gerekli güce sahip olan için yayar. O, 

kullarının içini bilir ve herşeyi görür.”(İsra 30) 

Yeryüzünde peynir, ekmek, aş vs. hazır vaziyette yoktur. Ama Allah, onları elde etme 

imkanı yaratmıştır. Bu imkanları kullanmayanlar, o nimetlere ulaşamazlar. 

Tevvekkülde şirk olmaması lazım. Ben Allah dışında başka bir otoriteye güvenirsem bu şirk 

olur. 
 
 
 (Yusuf 53-12/68) 

 

 َ ٍء ِآِل َحاَجةا ۪۪ف ن ِ ِمنك ََشك ُمك ِمَن اّل۪لٰ َ۪ن َعْنك ۜ َما ََكَن يُغك ُث اََمَرُِهك اَبُوُِهك ُقوَب َولَٓما َدَخلُوا ِمنك َحيك ِس يَعك فك

و  لَ قَٰضهيَاۜ َوِانُٓه َلُ ََثَ النٓاِس َِل يَعك نَاُه َوٰلِكٓن اَكك ٍ ِلَما عَلٓمك ُموَنم ِعَلك  

Velemmâ deḣalû min hayśu emerahum ebûhum mâ kâne yuġnî 

‘anhum mina(A)llâhi min şey-in illâ hâceten fî nefsi 

ya’kûbe kadâhâ(c) ve-innehu leżû ‘ilmin limâ ‘allemnâhu velâkinne 

ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 

Ve babalarının emrettiği yönlerden girdiler. Fakat bu, Allah’tan olanı 

onlardan gidermedi. Ancak Yâkub nefsindeki bir ihtiyacı yerine getirmiş 

oldu. Muhakkak ki, biz ona öğrettiğimiz için o bir ilmin sahibi idi. Ve lakin 

insanların çoğu bilmez.” 

 

Hz. Yakub’a öğretilen ilim, Allah’ın sünnetine uygun tedbirler üreterek, ona nasıl tevekkül 

edeceğine dair bir ifade.  

 

Hz. Yusuf, olayların varıp duracağı nihai sonu analiz etmekteydi, hadisatın teviliyle bunu 

anlattık. Hz. Yakub’ta bu sona ilişkin doğru tedbirler üretebiliyor. Yani birbirini tamamlayan 

bir baba-oğul ilişkisi söz konusu.  

 

Önce bireysel menfatlerin etkisiyle aile içi kıskançlıkların oluştuğunu, parçalanma, sonra 

da Aziz’in karısı üzerinden eşlerin birbirine duygduğu güven ve sadakatin önemine 

Kur’an’ı Kerim değindikten sonra şimdi de birlikte olmanın zorluklara karşı aileye 

kazandıracağı güçe dikkat çekmiş.  

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1636 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

Hz. Yakub, ailesi dağılmasın diye aldığı tedbirlerle kulların onlara hırsızlık yaftasını 

yakıştırması veya kötülük yapmasına karşılık bir tedbir üretmiş. Yoksa Allah’ın takdirine karşı 

herhangi bir çabası söz konusu değil.  

 

Hz. Yakub’un nefsindeki ihtiyaç, merhametli anne-babaya rahman ve rahim olan Allah 

tarafından yüklenmiş olan aile kurup devamlılığını temin etmek duygusu ve sevgisidir. Yani 

her merhametli baba çocuklarının iyiliğini düşünür. Yakub’un nefsinde olan içinde olan 

buydu. Allah insan fıtratını bildiği için, burada Hz. Yakub’un tevekküle zarar vermeyen 

tedbirini bizlere örnek olarak sunmaktadır.  

 

Aldığımız mesaj; olması gereken ne aşırı korumacı bir tutumla evhamlara boğulmak ne 

de umursamaz bir sorumsuzluk içinde olup ailenin dağılmasına seyirci kalmak. 

 

 (Yusuf 53-12/69) 

 

 ٓ ِه َاَخاُه قَاَل ِاّ۪ن۪ َملُونَ َولَٓما َدَخلُوا عَٰٰل يُوُسَف ٰاٰوٓى ِالَيك اَََّنُ۬ اَُخوَك فََْل تَبكتَِئسك ِبَما ََكنُوا يَعك  

Velemmâ deḣalû ‘alâ yûsufe âvâ ileyhi eḣâh(u)(s) kâle innî enâ eḣûke 

felâ tebte-is bimâ kânû ya’melûn(e) 

“Yusuf (A.S)'ın yanına girdikleri zaman kardeşini ağırlarken dedi ki : 

“Muhakakkak ki ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme” 
 
 

Yusuf burada Bünyamin’i yanına alıyor. Çünkü ona bir bilgi verecek. Sessizce ona 

“Gerçekten ben senin kardeşinim, artık onların yaptıkları şeylere üzülme” Demek ki aynı 

eziyeti Bünyamin’e de yapmışlar. Merhametsiz, fırsatçı ve kıskanç adamlar. 
 

Günümüze olan mesaj: Eşiniz vefat ederse veya ayrılırsanız. Kendi çocuğunuzun üvey bir 

kardeşi olursa, bunlar arasında adaleti yerine getirmek için çok büyük bir hassasiyet 

göstermeniz gerekmektedir. 
 

Kendi annelerinden olanı tutuyorlar, diğeri baba bir olmasına rağmen üvey kardeştir 

deyip atıyorlar. Buna dikkat edin diyor ayet. 
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(Yusuf 53-12/70) 
 
 

ِل اَ۪خيِه ُُثٓ آَذَن  َقايََة ۪۪ف َرحك هَاِزِِهك َجَعَل ال۪سِ نن اَيُُٓتَا الك۪عُْي ِانُُٓكك لََساِرقُونَ فَلَٓما ََجَٓزُِهك ِِبَ ُمَؤ۪ذِ  

Felemmâ cehhezehum bicehâzihim ce’ale-ssikâyete fî rahli eḣîhi 

śümme eżżene mu-eżżinun eyyetuhâ-l’îru innekum lesârikûn(e) 

 

Öyle ki onların yükünü yüklediği zaman su tasını, kardeşinin heybesine 

koydu. Sonra bir müezzin: “Ey kafile! Muhakkak ki, siz gerçekten 

hırsızlarsınız!” diye duyurdu.  

 
“Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kabını kardeşinin yükünün içine koydu” Hz. 

Yusuf’un çalışırken yemek yiyip su içtiğini anlatıyor. 
 
Burada gecen “sikâyete” bu alelade umumun kullandığı bir su kabı demektir. “es-

sikâyete” Yusuf’un şahsi malı demektir. Alelade yöneticilerin hepsinde olan mallardan 

biri. Görevliler kabı aradı bulamadı. Son ihtimal nedir? Şu giden kervana bir soralım?  
 

Müezzin (asker) sesleniyor: Ey gitmekte olan kafile muhakkak ki siz gerçekten hırsızsınız 

diye seslendi” Nasıl böyle sesleniyor. Biz bu kadar kafileyi aradık. Kimse de yok bu kap. 

Nerede olabilir. Şunlar gitmek üzereler belki onlardadır. Kesin bunlardadır diye önyargı ile 

bağırıyorlar.  
 
 
(Yusuf 53-12/71) 
 
 
 

ِقُدونَ  مك َماَذا تَفك ِ  قَالُٓوا َواَقكبَلُوا عَلهَيك

Kâlû veakbelû ‘aleyhim mâżâ tefkidûn(e) 

 

Onlara karşılık vererek “Aradığınız nedir?”dediler.” 

 
Hırsız olan bunu der mi? Biz hırsız değiliz. Siz onu kaybetmişsinizdir, diyorlar. Çalınan nedir 

bilmiyorlar. Kaybettiğiniz nedir ki bizim üzerimize suizan ediyorsunuz. Bizim üzerimize 

atmayın der gibi yanıt veriyorlar. 

 

Onlarda ağabeylere şöyle cevap veriyorlar: 
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(Yusuf 53-12/72) 

 

 
 

ُل بَ۪عٍْي َواَََّنُ۬ ِب۪ه َز۪عمین  ِقُد ُصَواَع الكَمِْلِ َوِلَمنك َجٓاَء ِب۪ه مِحك  قَالُوا نَفك

Kâlû nefkidu suvâ’a-lmeliki velimen câe bihi himlu ba’îrin ve enâ bihi 

ze’îm(un) 

 

Dediler ki: “Melik’in ölçeğini arıyoruz.” Kim onu getirirse bir deve yükü 

daha var. Ve ben, ona kefilim.  
 
Komutan açıklıyor.” Melik’in su kabı (suvâal), Yusuf’un koyduğu “es-sikâyete” aranan 

“suvâal.  

 

Malesef meallerde ikisi de su tası olarak geçer. O yüzden karışıyor. 
 
Birisi hububatı alıp döktüğün ölçek, diğeri üstünde taşlar olan değerli bir su tası. Biri 

umumun kullandığı standart bir tas, onunla su da içiyorlar. Diğeri ise Melikin çok özel 

kıymetli bir metalden yapılmış bir kab. Melikin kabını arıyorlar, Yusuf’un değil. O yüzden 

Yusuf, yalan söylemiyor, arkalarından iş çevirmiyor. 

 
Günümüze verdiği mesaj: Değerli bir şey kaybolduğunda onu bulana ödül vermek 

Kur’an’ın emrettiği bir hassasiyet. Bizim gayrimüslimler genelde bunu yaparlar.  

 

Kur’an neden bunu bize anlatıyor? Sen 1000 tane altın buldun. Hassas bir insansın. Bu 

parayı geri götürürsen şeytan sana ne der? “Götürme, enayimisin! Bir tane bile sana 

vermezler. Bak senin 30 altına ihtiyacın var kullan. 

 

Fakat o altını kaybeden ne diyor: “Getirene 30 altın ödül var. “Bu artık senin şeytanını 

yenmede çok müthiş bir koz verir. Bu haramı götüreyim paramı alayım dersin. Ve şeytanını 

susturursun. 

 

Değerli bir şeyiniz kaybolduğunda ona bir ödül koymak, Kur’an’ın çok güzel bir üslubu. 

 

Hz. Yusuf kendisine ait normal fakat ailesi için değerli bir su kabını Bünyamin’in devesine 

koymuştur. İlahi senaryo gereği. Öyle bir tevafuk var ki o anda melikin kabıda kayboluyor. 

Burda ilahi müdahaleyi düşünmek lazım. Burda ne Yusuf’un planı var ne de Yusuf böyle 

birşey umuyor. Yusuf artık kardeşlerini gönderiyor. Bünyamin’ide gönderiyor. Müezzin 

arkadan seslenmese Bünyamin de kardeşleri ile gidecek. 

 

Yusuf bu olaydan bihaber. O tasıda abilerine göstermeden koyuyor Yusuf. Neden? 

Kıskançlık olur, haset olur, Bünyamin’i bunlar kıskanır.Babamız Bünyamin ile ilgileniyor, 

melikte onunla ilgileniyor derler çocuğa dahada eziyet etmesinler diye onlardan gizli 

buna bir hediye veriyor. 
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(Yusuf 53-12/73) 

 
 

ِسَد ِ۪ف  نَا ِلنُفك ُِتك َما ِجئك ِ لَقَدك عَِلمك ِض َوَما ُكنٓا َساِر۪قيَ قَالُوا ََتّل۪لٰ َرك اِلك  

Kâlû te(A)llâhi lekad ‘alimtum mâ ci/nâ linufside fî-l-ardi vemâ kunnâ 

sârikîn(e) 

 

“Tallahi!” dediler. Elbette siz de biliyosunuz ki biz buraya fesat çıkarmak 

için gelmedik. Ve biz, hırsız olmadık. 

 
 
Arapça da , vallahi, billahi yemin için kullanılırken, tallahi deki “ta”  manaya hayret ve 

tahaccut katıyor.  

 

Buradaki fesat ve hırsızlığın ayrı ayrı iki unsur olarak kullanılması dikkat çekici. Hırsızlık biraz 

daha münferit bir olaydır. İfsad ise daha geneldir. Mesela Yusuf’un kabının çalınması 

münferittir. Sadece Yusuf’a zarar verir. İfsatda ise toplumun tamamına yayılan bir zarar 

söz konusudur. O yüzden ölçeğin alınması, toplumun tamamına yansıyan, yardımın 

aksamasına, bozulmasına, ifsad olmasına sebep olan bir şey olduğu için, abiler burada 

diyor ki: “Biz buraya fesat çkarmaya ifsat etmeye gelmedik” diyorlar. Ayrca biz bir kişiye 

ait bir şeyi de çalmadık.  

 

“Siz de biliyorsunuz ki” kullanımı, biz daha önce sermayemizi getirdik. Alacaklarımızı aldık 

fakat siz sermayenin bir kısmını geri verdiniz. Belki ikincide de öyle bir şey yapıyorsunuz. 

Hem koyup hem de bizi suçlumu çıkarıyorsunuz der gibilir.  
 

Hırsızlık sadece para çalmak olmaz. Bilgi hırsızlığı, emek hırsızlığı, ünvan hırsızlığı olabilir. 

 

 
(Yusuf 53-12/74) 

 

 

ُِتك ََكِذ۪بيَ  ُهٓ ِانك ُكنك  قَالُوا فََما َجَزَٓاُؤُ۬

Kâlû femâ cezâuhu in kuntum kâżibîn(e) 

 

 Dediler ki : “Eğer yalancı çıkarsanız onun karşılğı nedir?” 
 
Eğer hayvanlarınızın yüklerinin içerisinde bu ölçek çıkarsa, bunun karşılığı sizde nedir? Sizin 

şeriatınızda, sizin kanununuzda hırsıza karşı nasıl bir ceza verirsiniz? 

 

 

 

 

 

 

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1640 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

MUSA DÖNEMİNDE HIRSIZA VERİLEN CEZA 

 
(Yusuf 53-12/75) 

 

 

 

ِزي الٓظاِل۪ميَ  ُهۜ كَٰذَِلَ ََنك ِِل۪ فَهَُو َجَزَٓاُؤُ۬ ُه َمنك ُوِجَد ۪۪ف َرحك  قَالُوا َجَزَٓاُؤُ۬

Kâlû cezâuhu men vucide fî rahlihi fehuve cezâuh(u)(c) keżâlike neczî-

zzâlimîn(e) 

  
Dediler ki: “Onun karşılığı heybesinde bulunan kişinin kendisidir. Biz, 

zalimlere işte böyle karşılığını veririz.” 
 
Cezayı kendileri kestiler. “Biz, zalimleri işte böyle cezalandırırız”. Yani bu işi yapan 

zulmetmiştir.  

 

Hırsızlık zulümdür. Bir şeyi hakkın olmadan alırsan, bu emek sahibine zulümdür. Bunu yapan 

da zalimdir. Hırsızlık yapanın hırsızlık yapmasına sebep nedir? Onun özgürlüğü, bizde 

ondan onu alırız. 

 

Bazı kaynaklarda aktarılanlara göre Kenan bölgesinde hırsızlık yapan yakalanınca çaldığı 

malın karşılığında mal sahibine bir sene kölelik yapar, hizmet ederdi.  Mısır kanunlarında 

ise hırsıza sopa vurulurdu. Veya çaldığı paranın iki misli tahsil edilirdi.  

 

Hz. Yusuf onlara kendi kanunlarına göre ceza vermek istemiş olabilir. Burada önemli olan 

cezanın ferdi olması, bütün kardeşlerin cezalandırılmamasıdır. Kim hırsızlığı yapmış ise 

cezayı ona kesmeleridir. Hukukta buna suç ve cezanın şahsiliği ilkesi diyoruz. Fakat bu ilke 

geçmişte ve günümüzde nasl ihlal edilmiş onu okuyacağız: 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 
 

 (Yusuf 53-12/76) 
 
 

ََّن ِلُيوُسَفۜ َما َرََجَا ِمنك ِوعَٓاِء اَ۪خيِهۜ كَٰذَِلَ ِكدك تَخك َل ِوعَٓاِء اَ۪خيِه ُُثٓ اس ك مك قَبك ِعيَُِتِ ََكَن ِليَأُْخَذ َاَخاُه ۪۪ف  فَبََداَ َِبَوك

َق ُُكِ۪ ۪ذي عِ  اُءۜ َوفَوك فَُع َدَرَجاٍت َمنك نََشٓ ۜ نَرك ُ اَء اّل۪لٰ  اَنك يََشٓ
ٍ عَ۪لمین ۪ديِن الكَمِْلِ ِآِلٓ َلك  

Febedee bi-ev’iyetihim kable vi’â-i eḣîhi śümme-staḣracehâ min vi’â-i 

eḣîh(i)(c)keżâlike kidnâ liyûsuf(e)(s) mâ kâne liye/ḣuże eḣâhu fî dîni-lmeliki 

illâ en yeşâa(A)llâh(u)(c) nerfe’u deracâtin men neşâ/(u)(c) vefevka kulli 

żî ‘ilmin ‘alîm(un) 

 

Bunun üzerine kardeşinin yükünden önce onların yükünden başladı. Sonra 

onu kardeşinin yükünden çıkartı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. 

Allah’ın dilemesi hariç Melik’in dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. 

Dilediğimiz kimseyi derece derece yükseltiriz. Ve her ilim sahibinin 

üstünde daha çok bilen vardır. 
 
Burada Yusuf olaylara müdahil değil. Komutan var, Yusuf orda kardeşlerini uğurlayacak. 

Melikin tasının kaybolduğunu Yusuf’ta orada öğreniyor. Yusuf, ben kendi tasımı koydum, 

melikin tası değil, diyor.  Bir arama yapılıyor. Bünyamin’in hayvanından tas çıkıyor. 
 

Bu olayın cezai şartını Bünyamin’in abilerinden öğreniliyor. Yusuf, artık Bünyamin benim 

yanımda kalabilir, bunlar gittikten sonra Bünyamin’in suçsuz olduğunu söylerim mesele 

biter diyor. 
 

Buradan çıkan sonuç: Melik düzgün bir hukuk sistemi kurmuş. Bu hukuk sistemine en başta 

Maliye Bakanı uyuyor. Benim makamım var ne diyorsunuz, demiyor. 
 

Yusuf yeryüzünde dilediğini yapsın diye o makama çıkarttık diyor melik. Sen dilediğini 

yapacak güçtesin, fakat yine de kurallara uyuyorsun. Bu örnek bir vatandaş demektir. 
 

Allah Resulüne ne diyorlardı? Sen bir gün bizim putlara kulluk et, bizim sisteme bir gün uy. 

Biz senin sistemine 365 gün uyalım. Allah Resulü ne dedi: Sizin dininiz size, benim dinim 

bana.” 
 

Demek ki Yusuf burada melikin dinine tabii ise, onu uyguluyorsa Melikin dini İslam’dır. Melik 

de müslümandır. 
 

Günümüze verdiği mesaj: Kimsenin seyahat özgürlüğü elinden alınamaz. Suçu olmayan 

biri alıkonulamaz.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
(Yusuf 53-12/77) 
 
 

ِدَها لَُهمك قَاَل اَ  ِس۪ه َولَمك يُبك َها يُوُسُف ۪۪ف نَفك ُلن فََاَِسٓ َق َاخن ََلُ ِمنك قَبك قك فَقَدك َِسَ ِ ن نكُِتك ََش  قَالُٓوا ِانك يَْسك َمََكَّنا

ََلُ ِبَما تَِصُفونَ  ُ اَعك  َواّل۪لٰ

Kâlû in yesrik fekad seraka eḣun lehu min kabl(u)(c) feeserrahâ yûsufu fî 

nefsihi velem yubdihâ lehum(c) kâle entum şerrun 

mekânâ(en)(c) va(A)llâhu a’lemu bimâ tasifûn(e) 

 
Dediler ki: “Eğer o çalmışsa gerçekten ondan önce kardeşi de çalmıştı.” 

Oysa Yusuf onu içinde gizledi ve onlara belli etmedi. Dedi ki: “Sizin 

konumunuz daha şerlidir. Allah senaryonuzu çok iyi biliyor.” 
 
 

Yusuf peygambere kardeşleri tarafından isnat edilen hırsızlık konusunda rivayet kitaplarına 

baktığımızda bir hayli nakil görüyoruz. İşte yok halasının kemerini aldı vs. bir sürü hikaye 

uydurulmuş. İftira için hikaye uydurmaya gerek varmı? İftira; olmayan bir şeyi birine isnat 

etmektir. Burada olmayan  bir senaryo var.  

 

Hz. Yusuf bu iftirayı duyunca üzülüyor ancak duygularını verdiği hükümlere yansıtmamıştır. 
Nedeni, Kur’an’da yer alan “bir topluma duyduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın” 

ilkesidir. Eğer duyduğu kini dışarıya yansıtsaydı, adi l kararlar veremeyebilirdi.  

 

“Sizin durumunuz daha şerlidir” derken söylemek istediği, “siz bir insanı öldürmeye 

kastettiniz, azmettiriciye uydunuz” diye bir kıyas yapmıştır.  
 
 
 
 

(Yusuf 53-12/78) 
 
 
 

ٓ اََبا  َا الكَع۪زيُز ِآن ََلُ ۪نيَ قَالُوا ََيٓ اَهيُّ س ِ ا فَُخذك َاَحَدََّن َمََكنَُهن ِآَّن نَٰريَك ِمَن الكُمحك ا كَ۪بْيا خا يك ش َ  

Kâlû yâ eyyuhâ-l’azîzu inne lehu eben şeyḣan kebîran feḣuż ehadenâ 

mekâneh(u)(s) innâ nerâke mine-lmuhsinîn(e) 

 

“Dediler ki: “Ey Aziz” Muhakkak ki onun kocamış, ihtiyar bir babası var. Bu 

yüzden onun yerine bizden birisini al! Muhakkak ki, biz seni muhsinlerden 

görüyoruz.” 

 
 
Ayette Hz. Yusuf’a Aziz olarak hitap ediyorlar. Ağbeylerin bir övgü payesi veya o 

makamda olanlara genel bir sıfat olarak kullanılmış bir kelime olabilir. Burada “Ey Aziz!” 

dedikleri için Aziz’in karısı ifadesindeki o Züleyha ile bir şekilde Yusuf ile evlendirmişler. Ama 

Aziz genel bir sıfat. O makamdaki herkese Aziz diyorlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Burada ağabeyleri, kocamış babalarının ihtiyar olduğunu. Bünyamin’i 

götüremediklerinde, babalarının çok mağdur olacağını söylemiş, muhsin birine böyle bir 

kararın yakışmayacağını ifade etmişlerdir. Bünyamin’i bırakmak istemeyişlerini böyle  

gerekçelendirmişler. 

 
Yapılan teklif suçu işleyenin değil, başkasının suçu üstlenmesidir. Bu suçun şahsiliği ilkesine 

aykırıdır.  

 

Günümüzde oğlu suç işlediğinde babası üstlenmektedir. Bunun haram olduğunu, bunun 

zulüm olduğunu, bunların yanlış olduğunu bu pasaj bize anlatıyor. Evladın işlediği suçu 

babanın üstlenmesi fedakarlık değil, sahtekarlıktır. Delilimiz de bu ayettir, haramdır. 

Ağabeyin işlediği suçu da küçük kardeşi işlemiş gibi göstermek, adaleti yanıltmak veya 

başkasının işlediği bir suçu maddi bir çıkar için üstlenmekte büyük bir günahtır, haramdır 

ve zulümdür.  

 

Ve bunun şeytani bir teklif olacağından bahsecek 79 ncu ayet.  
 
 
 
 (Yusuf 53-12/79) 
 
 

 

ا لََظاِلُموَنم  ٓ  ِآَّنٓ ِاذا َدُه ََّن َمتَاَعنَا ِعنك ِ اَنك نَأُْخَذ ِآِل َمنك َوَجدك  قَاَل َمَعاَذ اّل۪لٰ

Kâle me’âża(A)llâhi en ne/ḣuże illâ men vecednâ metâ’anâ ‘indehu 

innâ iżen lezâlimûn(e) 

 
Dedi ki: “Metamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını alıkoymaktan 

Allah’a sığınırız. O zaman, muhakkak ki zalimlerden oluruz.” 

 

Biz şeytandan Allah’a sığınırız. Burada da Yusuf, ağabeylerinin bu teklifinden Allah’a 

sığınmış.  

 

Yani cezayı bu işleyecek, sen başkasını ceza işlemiş gibi göstereceksin. O zaman biz 

muhakkak ki zalimlerden oluruz.  

 

Burada Hz. Yusuf’ta karşı tarafa kullanılan çok güzel bir üslup var. Biz dilini kullanıyor. Siz 

zalimlerden olursunuz demiyor. Aynı zamanda Yusuf peygamber hırsız sözcüğünü 

kullanmıyor. “Malımızı, metamızı yanında bulduğumuz kişi” demiştir. Ortada bir hırsızlık yok. 

Ortada bir vaka var. Bu vaka “biz malımızı birinin heybesinde bulduk.” Hz. Yusuf kimseyi 

suçlamıyor. Doğrusu ne ise onu söylüyor.  

 

Bu manada gerçek suçludan başkasını alıkoymak adalet ve hukuka karşı güveni de yok 

edip, yerine güçlünün, zenginin, imkanı ve adamı olanın cezadan sıyrıldığı, keyfe göre 

kuralların işletildiği bir haksızlığa yerini bırakır. Güçlünün hukuku, zengine, makam sahibine 

ikinci bir alternatif sunma. Adaleti keyfiyetle değiştirmekte bu manada zulümdür. Zira 

zulüm, bir  şeyi yerinden etmektir.  

 

Şimdi burada büyük ağabey devreye giriyor. Artık bakıyorlar ki Bünyamin’i 

kurtaramayacaklar, adamlar haklı, kanuna, kurala göre onu alıkoydular.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Yusuf 53-12/80) 

 

لَُمٓوا آَن اَََبُُكك  يًّاۜ قَاَل كَ۪بُْيُِهك اَلَمك تَعك ـَُٔسوا ِمنكُه َخلَُصوا ََنِ تَيك ُل فَلَٓما اس ك ِ َوِمنك قَبك ثِقاا ِمَن اّل۪لٰ ُُكك َموك قَدك َاَخَذ عَلَيك

ُ ا ُ ۪۪لن َوُهَو َخْيك ُُكَ اّل۪لٰ َض َحّ۪تٰ يَأَْذَن ۪۪لٓ اَّ۪بٓ اَوك َُيك َرك َرَح اِلك ُِتك ۪۪ف يُوُسَفن فَلَنك اَبك يَ َما فَٓرطك لكَحاِِك۪  

Felemmâ-stey-esû minhu ḣalesû neciyyâ(en)(s) kâle kebîruhum elem 

ta’lemû enne ebâkum kad eḣaże ‘aleykum mevśikan mina(A)llâhi 

vemin kablu mâ ferrattum fî yûsuf(e)(s) felen ebraha-l-arda hattâ 

ye/żene lî ebî ev yahkuma(A)llâhu lî(s) vehuve ḣayru-lhâkimîn(e) 

Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman oradan ayrılarak baş başa gizlice 

görüştüler. Onlaran büyüğü dedi ki: “Babamızın sizden, Allah adına misak 

aldığını ve daha önce Yusuf için ifrata düştüğünüzü bilmiyor musunuz? 

Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm 

verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve O, hüküm 

verenlerin en hayırlısıdır. 

 

“Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar” cümlesi “ölümüm pahasına ben 

buradan ayrılmayacağım” anlamına gelmektedir.  

 

Kardeşlerine hitabı büyük abi şöyle devam etmektedir: 

 

(Yusuf 53-12/81) 

 
 

نَا َوَما ُكنٓ  ََّنٓ ِآِل ِبَما عَِلمك َقن َوَما َشهِدك ِجُعٓوا ِاٰٰلٓ اَ۪بيُُكك فَُقولُوا ََيٓ اَََبََّنٓ ِآن ابكنََك َِسَ ِب َحاِف۪ظيَ ِارك ا ِللكغَيك  

İrci’û ilâ ebîkum fekûlû yâ ebânâ inne-bneke seraka vemâ şehidnâ illâ 

bimâ ‘alimnâ vemâ kunnâ lilġaybi hâfiżîn(e) 

 

Babanıza dönerek öylece söyleyin: “Ey babamız! Senin oğlun, gerçekten 

hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizin dışında bir şeye şehid olmadık. Ve biz gaybın 

muhafızları değiliz. 

 

Büyük abi, bu yaşadıklarımızın üzerine ne birşey ekleyin ne de bir şey çıkarın, ne abartın 

ne detayları atlayın, olduğu gibi aktarın, kanlı gömlek olayındaki gibi yapmayın, kendinizi 

haklı çıkarmak için olmayan şeyleri söylemeyin,  demektedir.  

 

Burada pasif bir tanıklık manasındaki şahitlik değilde, aktif bir tanıklık manasındaki şehid 

kullanılması da kendi masumiyetlerini pekiştirmek içindir.  

 

“Biz bildiğimizin dışında bir şeye şehid olmadık” ifadesi, Bünyamin’in alıkonulmasında, 

Yusuf’un kaybolması gibi bir dahlin söz konusu olmadığının beyanıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 (Yusuf 53-12/82) 
 
 

َبلكنَا ۪فهيَاۜ َوِآَّن لََصاِدقُونَ  يََة ال۪۪ٓت ُكنٓا ۪فهيَا َوالك۪عَْي ال۪۪ٓتٓ اَقك ـَِٔل الكقَرك  َوسك

Ves-eli-lkaryete-lletî kunnâ fîhâ vel’îra-lletî akbelnâ fîhâ(s) ve-innâ 

lesâdikûn(e) 

 

Ve bulunduğumuz kasaba halkına ve içlerinde beraber döndüğümüz 

kervana sor. Muhakkak ki biz, gerçekten sadıklarız. 

  
 
Kardeşler ağabeyin dediklerini harfiyen yerine getirip, babaların olanı biteni olduğu gibi 

anlattıktan sonra Hz. Yakub’un cevabını 83 nücü ayetten şöyle okuyoruz: 
 
 

(Yusuf 53-12/83) 
 

اۜ ِانُٓه ُهَو الك قَاَل  يعا مك َْج۪ ُ اَنك يَأْتِيََ۪ن ِِبِ ۜ َعَٰس اّل۪لٰ يلن ن َْج۪ اۜ فََصْبك را َع۪لمُی الكَح۪كمیُ بَلك َسٓولَتك لَُُكك اَنكُفُسُُكك اَمك  

Kâle bel sevvelet lekum enfusukum emrâ(an)(s) fesabrun 

cemîl(un)(s)‘asa(A)llâhu en ye/tiyenî bihim cemî’â(an)(c) innehu huve-

l’alîmu-lhakîm(u) 

 
Yâkub (A.S) dedi ki: "Bilakis, sizi nefsiniz bir işe sürükledi.” Artık cemil bir 

sabır... Umulur ki Allah, hepsini bana getirir. Muhakkak ki O; Alim’dir, 

Hakim’dir. 
 
“Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti.” Yakup bunu Yusuf’un kaybolduğunda da 

yani 18’nci ayette de kullanıyor. 

 
Yakup burada bir sebep-sonuç ilişkisi kuruyor. Sizin böyle yapmanız kendi çıkarlarınızın, 

nefsinizin, heva ve hevesinizin teşvikidir, emridir.  

 

Çünkü her günahın mutlaka bir sebebi vardır. Biz eğer tedaviye geçmek istiyorsak, 

sebepleri bilmemiz gerek. Sebepleri bilinmeden ne tevbe edilebilir ne düzeltilebilir ne 

de tedavi edilinebilir.  

 

Demek ki aynı sebepler aynı sonuçları doğuruyor. Yani bir insan bir hatayı sürekli 

yapıyorsa, farklı bir sonuç beklememelidir. Aslında bu sünnetullah’tır (Allah’ın 

kanunları).  

 

Bir hatayı aynı şekilde yapmaya devam edersen aynı sonuca ulaşman Allah’ın 

kanunlarında bir değişme olmayacağı için sürekli aynı hataya düşersin. 
 
“Artık bundan sonrası bana güzel bir sabır düşer diyor Hz. Yakup.” Aynı Yusuf’taki 

tavrını burada da gerçekleştiriyor. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Güzel bir sabır ne demek, sabrın kötüsü demi var? Demek ki var. Ayetten bu çıkıyor. 
 
Güzel sabır; imanını arttıran bir dik duruş. Pozisyonunu kaybetmemek. O gitti diye 

diğerlerine meyil etmemek. 
 
Kötü sabır; isyanını, öfkesini arttıran bir acizliktir. 
 
“Umulur ki; Allah, onların hepsini bana getirir.” Buradaki “umulurki” çok önemli. Bakın 

hiçbir dua da kesinlik yok. Allah’a emreder gibi değil. 
 

Neden umulur ki, belki onların Yakub’a gelmesi hayırlı değil. Parçayı görüyor, bütünü 

görmüyor. Bütünde onların kendine geri gelmesinden se Mısır’da veya başka yerde 

kalması daha hayırlı olabilir. O yüzden Hz. Yakup böyle bir ihtiyat tedbiri her zaman 

alıyor. Yani Allah’ım benim için hayırlısı neyse gibi bir şey kullanmış oldu. 
 
“Muhakkak ki; O Alim ve Hakim olandır.” Yusuf 83 bu şekilde bitti. Her şeyi bilendir bu 

nedenle verdiği hükümlerde tam isabet kaydedendir.” 
 
Benim için hayırlısını O bilir, bu nedenle benim için verdiği hükümlerde O daha iyi 

isabet eder vurgusu ile ayeti bitirdi. 
 
 
 
(Yusuf 53-12/84) 
 
 
 

ِن فَهَُو كَ۪ظمین  نَاُه ِمَن الكُحزك ُمك َوقَاَل ََيٓ اََسٰفى عَٰٰل يُوُسَف َوابكيَٓضتك َعيك  َعْنك
 َوتََوٰ۪لٰ

Vetevellâ ‘anhum vekâle yâ esefâ ‘alâ yûsufe vebyaddat ‘aynâhu 

mine-lhuzni fehuve kazîm(un) 

 
Ve onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: “ Yusuf’a yazık oldu.” Ve o üzüntüsünü 

sakladığı halde  hüzünden gözleri buğulandı.  
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Onlardan yüz çevirdi ve, “Vah! Yûsuf’a vah!” dedi ve 

üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. 

 

Diyanet Vakfı Meali  Onlardan yüz çevirdi, «Ah Yusuf'um ah!» diye sızlandı ve kederini 

içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. 

 

Elmalılı Meali (Orijinal) : Ve onlardan yüzünü çevirdi de, «ya esefâ alâ Yusüf» dedi ve 

huzünden gözlerine ak düştü artık yutkunuyor yutkunuyordu 
 
Bu haberi duyan Hz. Yakup, onlardan yüz çevirerek Yusuf’a yazık oldu diyerek üzüntüsünü 

dile getirdi. Üzüntüsünü yüz çevirerek sakladığı halde, hüznünden gözleri buğulandı, 

yaşardı.  

 

Bazı müfessirler bunu da , gözlerine ak düştü, kör oldu şeklinde çevirmişler. Biz öyle 

anlamadık. Çünkü her şeyi Allah’tan bildiğini söyleyen, Allah’ın ferahlığından, Allah’ın 

bolluğundan bahseden bir resul, yaşayan ve melik olan bir oğlu için üzüntüden gözleri kör 

olmaz.  

 

Bu hüzünlü hali gören oğulları 85 te şöyle diyorlar:  

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=13&islem=mealbilgi%22)
javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=14&islem=mealbilgi%22)
javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=17&islem=mealbilgi%22)
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 
 
(Yusuf 53-12/85) 
 
 

ا اَوك تَُكوَن ِمَن الكهَاِل۪كيَ  ُكُر يُوُسَف َحّ۪تٰ تَُكوَن َحَرضا ا تَذك تَُؤُ۬ ِ تَفك  قَالُوا ََتّل۪لٰ

Kâlû ta(A)llâhi tefteu teżkuru yûsufe hattâ tekûne haradan ev tekûne 

mine-lhâlikîn(e) 

Dediler ki: “Tallahi! Yusuf’u zikretmeye devam edersen zayıf düşenlerden 

veya helaka uğrayanlardan olursun.” 

 
Diye babalarına bir tavsiyede mi bulunuyorlar, uyarımı yapıyorlar onlayacağız inşallah. 

 

Buradaki “harada” kelimesi İbn Abbas’a göre zayıf düşmek, Mücahide göre hastalık, İbn 

İshak’a göre bedende ve akılda meydana gelen rahatsızlık. 

 

Ancak Kur’an’da bu kökten gelen kelimeleri araştırdığımızda iki yerde karşımıza çıkıyor. 
Enfal suresi 65 te diğeri Nisa suresi 84 te. Bu iki kelimede teşvik manasında kullanılmıştır.  

 

Burada evlatlar, Bünyamin’i hırsızlık suçlaması ile alıkoymasından bahsetmesine rağmen, 

babanın Hz. Yusuf ile ilgili yıllar öncesindeki o kandırmaları, o kanlı gömleği gündeme 

getirmesi bir takıntı, bir zaaf olarak burada yorumlanmış. Babalarının gizlemesine rağmen 

hüznünü fark eden evlatları, bunun sağlıklı bir durum olmadığına dair bir uyarı yaparak 

kendilerini normal konuma getirmiş, babalarını anormal duruma düşürmüşlerdir. Ancak 

onların bilmediğini Allah’tan bilen Hz. Yakup endişelenmektedir.  

 

Hz. Yakup, Hz.Yusuf’un yaşadığını bilmekte. Çünkü rüyasını sadece Hz. Yakub’a anlattı. O 

rüyaya göre de Yusuf’un mutlaka yaşamış olması gerekir. Ama nasıl bir şartta, ne yapıyor, 

ne yiyor, ne içiyor. Bu konularla ilgili her babada olan o kaygıları Hz. Yakub burada 

çekmekte ve bundan dolayı üzülmektedir.  

 

Ağabeylerinin hem 73 ncü ayette hırsızlık suçlaması sonucu “tallahi” demesi, hem de 

buradaki “tallahi” ifadesini kullanmaları şaşkınlık ve hayreti ifade eden bir yemin kalıbıdır. 

Bazen güven vermeyen insanlar bu tür yeminler edebilir. Hatta Kur’an’I Kerim bu tarz 

sürekli yemin eden insanlara tabii olunmaması gerektiğini öğretir (Kalem Suresi 10) 

 

Bu abilerde her fırsatta yemin etmekteler. Çünkü güven vermiyorlar. Güven vermeyen 

insanlar yeminleri suiistimal eder, onları kullanır, onlarla kendilerini n güvenilir insanlar 

olduklarını ortaya koymaya çalışır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 
(Yusuf 53-12/86) 
 
 

ِ َما َِل  ََلُ ِمَن اّل۪لٰ ِ َواَعك ّ۪نٓ ِاَٰل اّل۪لٰ ُكوا بَّ۪ث۪ َوُحزك لَُمونَ قَاَل ِانَٓمٓا اَشك تَعك  

Kâle innemâ eşkû beśśî vehuznî ila(A)llâhi vea’lemu mina(A)llâhi mâ lâ 

ta’lemûn(e) 

 
Dedi ki: “ Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah’a şikayet ederim. Ve 

sizin bilmediğiniz şeyi Allah’tan bilirim.”  

 
Hz. Yakub, size sızlanmıyorum ki siz beni böyle anormal bir konuma düşürüyorsunuz. Ben 

derdimi, kederimi Allah’a gönderiyorum, oraya havale ediyorum .  Ben sizin bilmediğiniz 

şeyi Allah’tan bilirim, diyor. 

 

Allah’tan bilmek, vahiy almak mıdır? Vahiy alan bir insan Yusuf’un aziz olduğunu bilir, melik 

olduğunu bilir.  Bünyamin’in onun yanında güvende olduğunu bilir ve üzülmez. O zaman 

buradaki bilgi başka bir şey. “ Ben Allah’tan bilirim ifadesi, Ben her şeyin failinin Allah 

olduğunu bilirim, şeklinde bir kullanım olabilir.  

 

Aslında bu şuur, tedbirlerin alınması durumunda tevekkülün Allah’a yapılmasına dair bir 

tebliğ bir öğreti oğullarına, aynı zamanda kendisine de bir telkin.  

 

Hüznünü onlara değil de Allah’a şikayet etmesi, merhametli bir fıtrata sahip olan babalık 

duygusu ile de olabilir. Bu başımıza gelenler şer ise Allah’tan bilmez, hayır ise Allah’tan 

bilir.  

 

Burada babası oğullarına yüz çevirdi derken onlara küsmüyor, onlara darılmıyor. Çünkü 

hemen bir alttaki ayette diyor ki: “Ey oğullarım” 

 

Yüz çevirmesi hüznünü, o gözlerinin dolmasını çocuklar farketmesin diyedir. 87 de zaten o 

hüznünü dağıtıp, Allah’a tevekkül ettikten sonra, şikayetini Allah’a havale ettikten sonra 
oğullarına dönüyor ve diyor ki: “ Ey oğullarım! Gidin Yusuf ve onun kardeşini araştırın” 

 
Bu ayetteki kelime araştırın demek değildir. Tüm meallerde “araştırın” geçmektedir. 88 e 

bakın. Kardeşler Yusuf ve kardeşini araştırmış mı? Hayır. Erzak derdine düşmüşler.  O zaman 

buradaki kelime araştırın değil. 

 

Doğru kelimeyi Kur’an’da. Buradaki araştırın diye meallendirilen kelime “tehasessesu” . 

Hasese kökünden geliyor. Türkçemizde de hissetmek olarak  kullanırız. Bu kelime Kur’an’ı 

Kerim de altı yerde geçiyor. Geçtiği yerlerde “hissetmek, sezmek” gibi manalara 

gelmektedir. Yakub peygamber, gidin de Yusuf ve kardeşini hissedin demiş oluyor. Bu 

hissedin demek, beni yadırgıyorsunuz, beni anorlam görüyorsunuz, benim ağlamamı 

kınıyorsunuz, helak olursun diyorsunuz. Gidin de Yusuf ile kardeşinin yerine kendinizi bir 

koyun. Onlarla bir duygudaşlık yapın, bir empati kurun. Ondan sonra kendi düşünce ve 

yorumunuzu bir daha düşünün. Yani siz hırsızlık suçu ile zindana atılsanız, kuyunun dibine 

atılsanız, ne hissederdiniz, ne yapardınız. Kendinizi onun yerine koyarak beni anlamaya 

çalışın.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

YİTİK ŞEYLER İÇİN OKUNAN DUA (BİR HURAFE) 

  
(Yusuf 53-12/87) 
 

 

 

 

حِ اََي بََِنٓ  َُٔس ِمنك َروك يـك ِۜ ِانُٓه َِل ََيُ۬ ِح اّل۪لٰ َُٔسوا ِمنك َروك يـك َهُبوا فَتََحٓسُسوا ِمنك يُوُسَف َواَ۪خيِه َوَِل ََتُ۬ ِ ِآِل اذك ّل۪لٰ

ُم الكََكِفُرونَ   الكقَوك

Yâ beniyye-żhebû fetehassesû min yûsufe veeḣîhi velâ tey-esû min 

ravhi(A)llâh(i)(s) innehu lâ yey-esu min ravhi(A)llâhi illâ-lkavmu-lkâfirûn(e) 
 

Ey oğullarım, gidin artık Yusuf’u ve onun kardeşini hissedin! Allah’ın 

vereceği ferahlıktan umut kesmeyin! Muhakkak ki kafirler kavminden 

başkası, Allah’ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. 

 
 
Günümüzde; bu ayeti, yitik eşyalar için kullanmaktadır. Bir kimse, bu kitabın içindeki bu 

ayeti, şu kadar sayıda okursa, kaybettiği yitiğini bulur.  

 

Kur’an’ın ayetine bu şekilde yaklaşan kişi,  Kur’an’ı putlaştırmış demektir. 
 

Hz. Yakup, bu ayette, oğullarına “gidin Yusuf’u ve kardeşini araştırın “bulursunuz diyor. 
 

Ayet ne diyor? 
 

Kaybettiğin şeyi araştır, diyor. Sen ne diyorsun? Bu ayeti şu kadar okursan, yitirdiğini 

bulursun. Bu kitabı putlaştırıyorsun. 
 
“Ey oğullarım, gidin ve Yusuf’u ve onun kardeşini iyice araştırın!”  

 
Yakub’un bildiği yasa şu: “ARAMADAN BULUNMAZ. ALLAH KİMSEYİ GETİRİP KUÇAĞINA 

BIRAKMAZ”  
 
Yakup (as) Yusuf’un ölmediğine dair bir bilgisi var, bir de aranması gerektiğine dair bir 

bilgisi var. Yakup (as) parçaları yavaş yavaş birleştirecek. Hatası parçaya bakıp 

üzülmesiydi. Şimdi onun fiili tevbesini okuyacağız. 
 
Arayanlar ümit kesmeyenlerdir. Zira Allah’tan ümit kesilmez. Allah’tan ümidi kâfirler 

keser. Ayetin devamı öyle diyor bize. 

 
“Allah’ın vereceği ferahlıktan ümidi kesmeyin. Muhakkak ki; kâfirler kavminden başkası 

Allah’ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez.”  

 

Yakup (as) Ey Oğullarım ! Biz Allah’tan ümidi kestiğimiz zaman, iman problemine giriyoruz 

demektir. Zira Allah’a tam güvenmek iman etmektir, Allah’a güvenen de hiçbir zaman 

ümit kesmez. İman en büyük imkandır. İmanı olanın imkanı bitmez. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

İmanında sıkıntı olan Kur’an gençliği kuyuda iken ne der? İp kısa. Kuyu derin. İmkansız 

buradan çıkamam, der. Bu imkansız diyen topluluğa şunu demek gerekir. “Sizde iman 

problemi var.” Allah’a tam güvenen imkansız demez. 

 

 

(Yusuf 53-12/88) 

 

 

ٰجيٍة فَاَ  ُّ َوِجئكنَا ِبِبَضاعٍَة ُمزك لَنَا الْضُّ نَا َواَهك َا الكَع۪زيُز َمس ٓ ِه قَالُوا ََيٓ اهَيُّ َل فَلَٓما َدَخلُوا عَلَيك ِف لَنَا الككَيك َوتََصٓدقك وك

۪قيَ  ِزي الكُمتََص۪دِ َ ََيك نَاۜ ِآن اّل۪لٰ  عَلَيك

Felemmâ deḣalû ‘aleyhi kâlû yâ eyyuhâ-l’azîzu messenâ veehlenâ-

ddurru veci/nâ bibidâ’atin muzcâtin feevfi lenâ-lkeyle 

vetesaddek ‘aleynâ(s)inna(A)llâhe yeczî-lmutesaddikîn(e) 

 

Öyle ki onun huzuruna girince dediler ki: “Ey aziz! Bize ve ehlimize şiddetli 

bir darlık dokundu ve biz cüzi bir sermaye ile geldik. Buna rağmen bize 

ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et! Muhakkak ki Allah, sadaka 

verenlerin karşılığını verir.” 

 

Buradaki aziz hem Züleyha’nın kocası, hem komutan hem de Yusuf için kullanılmıştır. Bu 

bir isim değil bir sıfattır. Bir özelliktir. İzzet ve Şeref sahibi demektir. 
 
Bunlar bir talepte bulunmadan önce yöneticiye komutana yalakalık anlamında 

anlatmıştık. Burada da yine Yusuf’a ey aziz diyorlar, çünkü bir şey isteyecekler. Ama 

Yusuf’un kendi kardeşleri olduğundan haberdar değiller. “Bize ve ailemize şiddetli darlık 

dokundu.” Bunlar Bünyamin ve Yusuf’u arıyorlardı. Babaları onun için göndermişti. 
 
Kardeşler burada Allah bize bela verdi demiyor. “şiddetli bir darlık dokundu” diyorlar. 

Bunlar Hayrı Allah’tan şerri kendilerinden biliyorlar. Bu çok önemli bir incelik. “Ve biz az 

sermaye ile geldik” diyorlar. Bunların derdi hala hububat. 
 

Yusuf’un kardeşlerinin getirdikleri sermaye bunu karşılamamasına rağmen tam ölçek 

isteyerek ayrıcalıklı bir muamele talep ediyorlar.  Yusuf tam ölçek verdiği zaman, sizden 

sonra gelen aileye ne verecek? Boşver açlıktan ölsünler mi diyecek? Burada da bir kota 

usulü var. Abilerine altı aylık bir erzak verilmiş, bir daha geliyorlar. Ayrıcalıklı bir durum ve 

torpil istiyorlar. Allah rızası için sadaka istiyorlar. Bugünün dilencilerinin yaptığının aynısı.  

Burada ağabeyler Yusuf’a bir de aziz payesi verip kendilerine acındırma yoluyla fazladan 

bir deve yükü daha koparma derdindeler. Ağabeyler Allah rızası için Hz. Yusuf’tan sadaka 

istemektedirler. Şimdiye kadar iki kez erzak aldıkları halde, Hz. Yusuf’ta erzak için değil de 

Yusuf ve kardeşini anlamak için, onlara tavsiyelerde bulunmasına rağmen, Allah rızasını 

da karıştırarak sadaka dilenmektedir.  

Allah’ın resulleri ve ehli sadaka alır mı? Allah’ın resulleri hiçbir zaman sadaka almazlar. 

Yusuf: “Muhakkak ki; Allah sadaka verenlerin mükafatını verir.” dedi. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Günümüze nasıl bir ders var? Bu tarz insanlara karşı tavrımız ne olacak?  

Günümüz dilencileri de kolay yoldan kazandıkca buna devam edip onursuzca el açmayı 

meslek edinmişlerdir. Aslında insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak şekilde yerlerde 

sürünerek, sakat uzvunu veya küçük çocuğunu işleterek dilenmek, insanları 

hüzünlendiren, onların acıma hislerini ve inançlarını suistimal eden rahatsız edici bir 

durumdur. Vicdanlı insanlar rahatsız oldukları için bozuk para verir. İnsanları mutsuz 

edersiniz, rahatsız edersiniz. Böylece onlardan para tırtıklamaya çalışırsınız.  

Dilencileri bozuk paradan kurtulma vesilesi bilmek yerine, sokok gösterileri veya 

enstrüman çalarak insanları mutlu eden, bir emek veya sanat ortaya koyan insanlar 

haline getirmemiz lazım. Arz talep meselesi.  

Avrupa’da dilenci var mı? Adamlar neden sokakta enstrüman çalıyor? Pandemum 

yapıyor?  

Çünkü vatandaş el açıp dilenene para vermiyor. Diyor ki: “ Bir emek ortaya koy, bir 

güzellik ortaya koy, beni mutlu et, şehrime turist gelmesini sağla, şehre de bir katkın olsun, 

ben ondan sonra senin karşılığını vereyim”diyor. Bizde Allah rızası deyince, hemen 

veriyoruz.  

Allah rızası olsa Hz. Yusuf rızık verir, erzak verir. Vermiyor, öyle bir şey yapmıyor.  

Bakın! Çok yoksul olan insanlara doğrudan değil, dolaylı yoldan ulaşmak lazım. Şahsiyet 

kırılması olmasın. El açıp dilenene sürekli yardım ettikçe o adamın şahsiyeti paramparça 

olur. İnsanlık onuru kırılır, farkında olmaz. Kulun önünde eğilir, kula kul olur. Bunlara dolaylı 

yoldan yardımın ulaşması lazım. Bunu devlet yapabilir, belediyeler yapabılır.  

Hz. Yusuf ağbeylerinin yiyeceklerinin olmadığını gayet iyi bilmektedir. Ve hakikati 

kardeşlerine açıklayarak onlar bir nevi bilinç tasadduk etmektedir. İşte 89 ncu ayet. “Sizin 

ihtiyacınız erzak değil. Zaten üçüncü kez gelmişsiniz. Kileriniz dolu. Sizin bilince ihtiyacınız 

var. Ben size bilinç tasaddük edeceğim” dedi.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
(Yusuf 53-12/89) 
 
 

كُِتك َجاِهلُونَ  ُِتك َما فََعلكُِتك ِبُيوُسَف َواَ۪خيِه ِاذك اَن  قَاَل َهلك عَِلمك

Kâle hel ‘alimtum mâ fe’altum biyûsufe veeḣîhi iż entum câhilûn(e) 

 

Dedi ki: “Siz cahil iken Yusuf’a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz 

mi? 
 
Tefsirlerde kardeşleri Yusuf’a da Bünyamin’e de eziyet ediyorlardı, hakeret ediyorlardı, 

dışlıyorlarlardı, her türlü kötülüğü yapıyorlardı, diye belirtiyorlar.  

 

Buradaki “siz cahil iken” derken, eskiden cahildi de şimdi cahillikten çıktılar mı. Burada 

aslında cahilliğin tanımı yapılmış. Cahil, Kur’an’ın geneline bakıldığında “bilgisizlik” hali 

değil de, haddi bilmeme halidir.  

 

Siz had ve hudusunuzu bilmez iken, baba ile oğulu birbirinden ayırmış iken, bu hakkı 

kendinizde görüyor iken, hadsizlik budur.  

 

Şimdi, fakirlikten boyunları bükülmüş. O hadsizlikleri kalmamış, boynu bükük bir şekide 

gelmiş dileniyorlar. Burada ikiside sıkıntı. İfrad ve Tefrid. İmkan bulunca azıyorlar, imkan 

bulamayınca kula kul oluyorlar. Şahsiyetsiz bir durum. Aslında bu dünyevileşmenin bir 

sonucu. Siz dünyaya çok değer verirseniz, imkan bulduğunuzda hadsizleşirsiniz. Dünyaya 

çok değer vermezseniz bunların hiçbirini yaşamazsınız.  

 

Buradaki cehalet aileyi parçalayabilmek için en yakınları bile kandırma ve kardeşleri 

ayırma haddini kendinde görme halidir. Kur’an’ı Kerim de cahillik, bir had bilmezlik 

halidir. Hz. Lut’da kavmine cahil diyor. 

 

 (Yusuf 53-12/90) 

 

َ َِل قَالُٓوا َءِانَٓك َِلَنكَت  ِْبك فَِآن اّل۪لٰ نَاۜ ِانُٓه َمنك يَتِٓق َويَصك ُ عَلَيك ا اَ۪۪خِۘ قَدك َمٓن اّل۪لٰ  يُوُسُفۜ قَاَل اَََّنُ۬ يُوُسُف َوٰهَذَٓ

۪نيَ  س ِ َر الكُمحك  يُ۪ضيُع اَجك

Kâlû e-inneke leente yûsuf(e)(s) kâle enâ yûsufu vehâżâ eḣî(s) kad 

menna(A)llâhu ‘aleynâ(s) innehu men yetteki veyasbir fe-inna(A)llâhe lâ 

yudî’u ecra-lmuhsinîn(e) 

Dediler ki: “Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun!” dediler. “Ben 

Yusuf'um ve bu benim kardeşimdir. Gerçekten Allah bizi ödüllendirdi. 

Muhakkak ki kim takvalı olur ve sabrederse bu durumda muhakkak Allah 

muhsinlerin ecrini zayi etmez.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
Sebep-sonuç ilişkisi. Takva+Sabır=Muhsin olmak nimettir, ödüldür.  “Allah bizi 

nimetlendirdi”  

 

Bazı müfessirler takva’nın tüm günahlardan sakınmak, sabrın ise insanların eziyetlerine 

dayanmak olduğunu bu pasaja bakarak söylemişler.  

 

Hz. Yusuf nefsani isteklerinden olan şehvet, intikam alma ve gücü ile ezme gibi 

duygularından sabırla sakınmıştır. Allah’ın en büyük nimeti, ödülü aslında böyle bir ahlaka 

sahip olmaktır. Ödülü sadece cennette aramayın. Ödül dünyada verilmeye başlanıyor.  

 

Yusuf kıssasının ve diğer tüm kıssaların ana düşüncesi; muttaki ve sabırlı olan insanların 

eninde sonunda kazanacağı hakikatidir. İyiler sıkıntı ve zorluk çekse de nihai noktada 

mutlaka kazanır. Bu Allah’ın vadidir. Allah vaadinden dönmez.  

 

Çok üst rütbelere çıkan biri, bunu ben kazandım diyebilir. Ama Hz. Yusuf ayette başarısını 

Allah’a isnat ediyor. Allah bizi nimetlendirdi diyor, Allah ile okuyor.  

 

Hz. Yusuf Allah’ın bir sünnetinden de bahsetmiş oluyor. Kişi sorumluluğunu bilir ve muhsince 

duruş için sabırla direnirse, o kulun ecri asla zayi olmaz.  

 

Abiler söyleme devam ediyor: 

 
 
 
 
(Yusuf 53-12/91) 
 
 

نَا َوِانك ُكنٓا لََخاِطـ ۪يَ قَالُوا  ُ عَلَيك ِ لَقَدك ٰاثََرَك اّل۪لٰ ََتّل۪لٰ  

Kâlû ta(A)llâhi lekad âśeraka(A)llâhu ‘aleynâ ve-in kunnâ leḣâti-în(e) 

 
 
Dediler ki: Tallâhi! Allah kesinlikle bizdense seni iz bırakan kıldı. Ve doğrusu 

biz, elbette hatalıyız.” 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Dediler ki: “Allah’a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. 
Gerçekten biz suç işlemiştik.” 

Erhan Aktaş Meali : Dediler ki: “Allah'a yemin olsun ki, Allah, seni bize üstün kıldı. Ve biz gerçekten 
hata yapmışız.” 

Elmalılı Meali (Orijinal) : Dediler: tâllahi seni Allah, bize üstün kıldı, biz doğrusu büyük suç işlemiştik  

Mehmet Okuyan Meali: (Kardeşleri): “Allah’a yemin olsun: Şüphesiz ki Allah seni bize üstün kılmış. 
Biz ise hataya düşmüşüz.” demişlerdi. 

Üstte olmak- altta olmak. Bu kelimeler Kuran’ı Kerim’de var. Mesela âlâ deriz, onun üstüne, 

üzerine. Burada öyle bir kelime yok. “âsera” kelimesi var. Kökler farklı, mana farklı.  Yani 

abiler peygambere, seni bizden üstün kıldı demiyorlar.  

 

Firavun ne diyor du: “Ben sizin hepinizden üstünüm.” Piramit sistemi nedir? Hiyerarşiktir. En 

üstte biri vardır. Kendini Rab olarak görür. En altta halk vardır, köleler vardır. Bakın! Kuran’ı 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Kerim’de kas sistemi yok, saf sistemi var. O yüzden üstünlük, altta olmak diye buna meal 

veremezsiniz.  

 

Buradaki “âsera” kelimesini Kur’an’da arattığımızda anlamı “eser” demektir. Rum suresi 

50, Zuhruf suresi 22. Müessir de bu köktendir. İz bırakan, eser ortaya koyan, etkiyeyici ve 

dokunaklı  demektir.  

 

Doğru meal : Dediler ki: Tallâhi! Allah kesinlikle bizdense seni iz bırakan kıldı. Ve doğrusu 

biz, elbette hatalıyız.” 

 

Çünkü resullerin izinden, peşinden gidilir. Resuller bir çığır açar, bir yol açar. Ona sünnet 

diyoruz işte.  
 

Abilerin böyle bir ifade kullanması, Hz. İbrahim’den sonra Hz. İshak, Hz. İsmail, Hz. Yakup. 

Bir silsile geliyor. O silsile de Yakub’un oğullarından birinin resul olacağına dair bir bilgileri 

var ve kendileri bunu bekliyordu.  Ama ne oldu? 

 

Ağbeyleri, “Allah seni resul, nebi seçti. Seni iz bırakan seçti. Senin yolundan bizim gitmemizi 

murad etti. Yani seni rol model seçti.” diye anlayabiliriz. Ve doğrusu elbette, biz hatalayız 

diyorlar. Yani Allah’ın seçmesinin de rastgele olmadığını, tesadüfü olmadığını ifade 

ediyorlar. Hakedilmişliğe göre olduğunu söylüyorlar. Biz hatalı olduğumuz için rabbimiz bizi 

seçmedi seni seçti. Sen bunu hak ediyorsun, dediler.  

 
Düşünürsek: Hz. Musa’mı üstün Hz. Harun mu? 
 
Hz. Harun konuşmada daha üstün. Hz. Musa liderlikte üstün. Herkesin üstünlük kriteri farklı. 
Elma ile armut kıyas edilir mi? O yüzden kas sistemine karşı Kur’an’ın önerdiği saf sistemi 
çok önemlidir. Yoksa her yerde VIP yerleriniz olur.  
 
Burada abiler Hz. Yusuf’un nebi-resul seçimine atıfla, Allah bizi değilde seni resul seçti, 
müessir, örnek bir şahsiyet olarak belirledi şeklinde bir ifade kullanmışlardır.  
 
Hz. Yusuf abilerinin bu öz eleştirilerine karşı dedi ki:  
 
 
 (Yusuf 53-12/92) 
 
 

ُ لَُُككِۘ َوُهَو  ِفُر اّل۪لٰ َمۜ يَغك ُُكُ الكيَوك يَب عَلَيك ۪ يَ قَاَل َِل تََثك َحُم الٓرامِح۪ اَرك  

Kâle lâ teśrîbe ‘aleykumu-lyevm(e)(s) yaġfiru(A)llâhu lekum(s) vehuve 

erhamu-rrâhimîn(e) 

 “Bugün size ayıplama yoktur. Allah size mağfiret eder. Ve O, rahmet 

edenlerin en merhametlesidir.”  
 
Burada ayıplama diye meal verdiğimiz “tesrîb” kelimesi, serjenişte bulunmak, ayıplamak, 

kınamak gibi manalara gelmektedir. Esas lügat anlamı, kökenine indiğimizde, işkemde 

üzerinde bulunan ince tabaka ve o tabakanın yırtılması manasına gelmektedir. Hayvanı 

kestiğinizde ne olur. O içindekiler hepsi dökülür, işte ayıplama bu. İnsanın kabahatlerini, 

kusurlarını, yaptığı kötülükleri aşikar etmek, açığa çıkarmak, ortaya dökmektir. İstilahi bir 

manada buraya alınmıştır.  

 

Yüce Allah, Hz. Yusuf örneği ile insanların ayıp ve kusurları üzerinden üste çıkmanın, intikam 

almanın doğru olmadığını, olması gerekenin affetmekteki erdem olduğunu bize burada 

Hz. Yusuf örnekliği ile öğretmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Bağışlayıp, affetmenin olduğu yerde kin, düşmanlık, kan davası olmaz. Kardeş kardeşin 

boğazına yapışmaz. Kardeş kanı dökülmez.  

 

“Bugün size ayıplama yoktur” cümlesi, abilerin kendilerini kınadıkları içindir. Bir kişi kendini 

sorguya çekerse, yani öz eleştiri yaparsa, başkaları tarafından artık sorguya çekilmemesi 

gerektiğini Kur’an’ı Kerim’den öğreniyoruz.  

 

Hz. Yusuf, ben sizi affettim demiyor. Ben sizi affettim diyerek, affı ile de onları ezmiyor. 

“Allah size mağfiret etsin” deyip, asıl bağışlanma dilenecek tek otoriteyi işaret etmiştir.  

 

Hz. Muhammed, fetih sonrası Kâbe’nin yanında toplanan, kendisini öldürmek isteyen ve 

Hz. Hamza’nın katillerinin de aralarında bulunduğu Kureyş toplumuna bu ayetin aynısını 

okudu.  

 

Hz. Yusuf, burada merhamet etmeyenin de merhamet bulamayacağını burada işaret 

etmiş.  

 
 
(Yusuf 53-12/93) 
 
 

َهُبوا ِبقَ۪مي۪۪ص ٰهَذا فََالكُقوُه عَٰٰل  ۪عَيم ِاذك َ ِلُُكك اَْجك ان َواْتُوّ۪ن َِبَهك ِه اَّ۪ب يَأِْت بَ۪صْيا َوجك  

İżhebû bikamîsî hâżâ feelkûhu ‘alâ vechi ebî ye/ti basîran ve/tûnî bi-

ehlikum ecme’în(e) 

 

“Bu gömleğim ile gidin! Böylece onu babamın veçhine ilka edin! Basireti 

gelsin! Ve ehlinizi topluca bana getirin!” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve 
bütün ailenizi bana getirin” dedi. 
 
Erhan Aktaş Meali : “Şu gömleğimi götürün; babamın yüzüne koyun. Görmeye başlayacaktır. Ailenizin 
tamamını bana getirin.” dedi. 
 
Mehmet Okuyan Meali : Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun; görecek duruma gelir. 
(Ayrıca) bütün ailenizi de bana getirin!” 
 
 
Bu çok konuşulan, üzerinde sayfa sayfa  tefsir yazılan bir ayet. Şöyle bir ifadesi var : “Bu 

gömleğim ile gidin” diyor. Gömlek bizim bildiğimiz önden düğmeli, düğmeleri çözüldüğü 

zaman iç çamaşırının göründüğü bir gömlek değil.  Kralların giydiği kaftan tarzı, rütbe 

belirten bir gömlek.  

 

O kişinin melik olduğunu, aziz olduğunu başkalarına gösteren bir kıyafet, üniforma. 

Üniformasını çıkarıyor, katlıyor ve ağbeylerine veriyor diyor ki: “Bu üniformamla, bu benim 

aziz olduğumu, melik olduğumu gösteren işaretle babama gidin.”  

 
“ Böylece onu babamın veçhine ilka edin!” Bababın gözüne sürün değil. Göz değil, vech. 

Sürmek, messe dir. Dokunmak değil, ilka etmek, farklı kelimeler. Böyle yapın ki “basarı” 

gelsin, amalığı gitsin değil. Ve “ ehlinizi getirin değil, ehlinizi topluca getirin.” diyor. Ailenizi 

getirin dese yetmez miydi? Ehlin yanına birde ecme’în kelimesi ekliyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Şimdi aşama aşama işleyelim.  

 

Hz. Yusuf anne-babasının yanına neden gitmedi? 

 

Yedi yıllık bolluk döneminde Hz. Yusuf babasına, annesine yaşadığına dair bir haber 

göndermedi?  

 

Bakın imkanlar sahibi, mülk elinde. Baba bu kadar üzüleceğine bir ulak gönderir. Der ki: 

“Babacağım bir Mısır’da yönetici oldum. Hiç üzülme, kaygılanma, göz yaşı dökme. Ben 

iyiyim. Hatta Bünyamin’de yanımda, gayet sağlıklı, diyebilir di. Neden demedi? 

 
Araştırmalarımızdan tespit ettiğimiz sonuç şu: Zaten alttaki ayette de bunun delilini 

okuyacağız. Hz. Yakup ve oğulları, badiye dediğimiz geniş alan, çöl bölgesinde yaşayan 

insanlar ve göçebeler. Şehir ise yerleşik hayatı temsil ediyor.  

 

Zaten Hz. Yakup ve oğulları ecmain dediği topluca, herşeylerini toplayıp Yusuf’un yanına 

geldikten sonra bir daha geri dönmüyorlar. Çünkü döndükleri bir vatan yok. O yüzden Hz. 

Yusuf onlardan ayrıldıktan sonra bu binlerce km yere yayılmış göç yolculuklarını bilmediği 

için onlara herhangi bir haber ulaştıramamış olabilir. Sadece iletişimi gelen abilerle 

sağlıyor bu yüzden. Abiler mekik dokuyor baba ile evlat arasında.  

 

Dikket edilirse çeviride orijinal kelimeleri kullandık. Çünkü vech kelimesi ilka kelimesi, 

basiret kelimesi gibi kelimeler tek bir motomot kelime ile karşılanması biraz zor.Daha çok 

bir cümle ile açıklanması gerekiyor.  

 

Vech’i yüz olarak çeviriyorlar ama Allah’ın yüzü olarak geçen ayetlerde var. Bizim 

bildiğimiz fiziki yüzden farklı bir şey olur. Çünkü diyor ki “ Her mescide girdiğinizde vechinizi 

ikame edin”. Böyle bir ayet var. Yüzünüzü ikame edin ne demek? Yüzünüzü kaldırın mı? 

Olmuyor, o ayete uymuyor.  

 

Mesela diyor ki: “Biz sadece Allah’ın vechini isteyerek, fakir fukaraya yardım ediyoruz” 

Allah’ın yüzünü istemek olmaz ki? Fiziki bir yüz olmaz. Yüz kelimesi türkçemizde bir sürü 

manada kullanıyor. Vecih kelimesi hangi bağlamda geçiyorsa ona göre bir mana alıyor.  

 

Mesela, Maide suresi 6 da “vechinizi yıkayın” diyor. Burada bildiğimiz fiziki yüz 

manasındadır. 

 

İlka edilmesi, bu gömleği alın babamın yüzüne atın, fırlatın olur mu? Sürmek var. Messe 

kelimesi ile ifade ediliyor.  Yusuf suresi 9 da diyor ki: “Yusuf’u öldürürseniz, babanızın vechi 

sizde kalır” Bu nasıl bir şeyki miras mı? Nasıl kalıyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                               Sayfa 1657 

 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 (Yusuf 53-12/94) 
 

 

َِلٓ اَنك تُفَنُِ۪دونِ   َولَٓما فََصلَِت الك۪عُْي قَاَل اَبُوُِهك ِاّ۪ن۪ َِلَِجُد ۪رحيَ يُوُسَف لَوك

Velemmâ fesaleti-l’îru kâle ebûhum innî leecidu rîha yûsuf(e)(s) levlâ en 

tufennidûn(i) 

 
 

Ve kafile öylece ayrıldığında babaları dedi ki: “ Bana ‘Bunuyor’ 

demezseniz, gerçekten ben Yusuf’un rayihasını alıyorum.” 
 
 
Bu ayete “ Yusuf’un kokusunu alıyorum” diye meal verenler var, rüzgarını hissediyorum 

şeklinde anlayanlar var.  

 

Burada “bunuyor demezseniz” deki “bunama” ifadesindeki “fennidûn” kelimesi, 

ihtiyarlıktan aklın zayıf olması demektir. İhtiyarlıktan dolayı gözlerin katarak olması değil. 

Yusuf’un ölmediğine dair, çevresindekilerin yadırgamasına rağmen  Hz. Yakub’un bir  

öngörüsü var. O yüzden böyle bir cümle kullanmış. 

 

“Rîha” kelimesi, reheve kökünden gelmektedir. Kur’an’ı Kerim’de 57 kere kullanılmıştır. 

Mesela ruh bu kökten, rahmet bu köktendir, reyhan ve rüzgar bu köktendir. Fakat hepsinin 

müstakil yerleri var. Mesela ruh diye kullanılmış, rahmet diye kullanılmış, o yüzden bunlara 

ruh ve rahmet diyemeyiz.  

 

Ancak buradaki “Rîh” kelimesi, Kur’an’da arattığımızda 10 yerde hep rüzgar olarak 

karşımıza çıkıyor. Mesela Enfal suresi 46 da “ Veatî’û(A)llâhe verasûlehu velâ tenâze’û fetefşelû 

veteżhebe rîhukum(s) vasbirû(k) inna(A)llâhe me’a-ssâbirîn(e) Birbirinizle nizalaşmayın, sonra 

rüzgarınız, gücünüz, ahenginiz kesilir, gider” gibi kullanılıyor. Kokuyu da aslında rüzgar 

taşıyor. O yüzden kokuya da bu manada “rih” denmiş. Ama koku onun ikincil manasıdır. 

İlk anlamı rüzgar, esintidir.  

 

Hz. Yakup burada Hz. Yusuf’un rayihasını nasıl alıyor? 

1- Yapılan yardımlara bakıyor, 

2- Kuraklık ve açlıktan ölen insanların halini görüyor.  

3- Buna sebep olan, bu salih ameli işleyen bir azizin olduğunu görüyor, biliyor. 

İşte bu aslında Yusuf’un gücü, Yusuf’un etkisi, Yusuf’un o ahenkli yardımlarının ulaşması ile 

oluşan o konjonktürü gördüğü için Yusuf’un gücünü hissediyorum, alıyorum gibi bir 

kullanım yapıyor, bana bunuyor demezseniz diyerek te karşısındakinin yadırgamasının 

önüne geçmeye çalışıyor. Bu salih ameli ancak benim oğlum yapar gibi bir öngörüsü, 

tahmini var. Yusuf’un kokusu böyle bir manaya da geliyor, olabilir.  
 
Yusuf’un gücü, etkisini hissettiğini beyan eden Hz. Yakub, bu fikrinden dolayı 

çevresindekiler tarafından yadırganacağını biliyordu. Ve dediği gibi de oluyor : 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 (Yusuf 53-12/95) 

 

 

ِ ِانَٓك لَ۪في َضَْلَِلَ الكقَ۪ديِ   قَالُوا ََتّل۪لٰ

Kâlû ta(A)llâhi inneke lefî dalâlike-lkadîm(i) 
 

Dediler ki: “Tallâhi! Sen gerçekten kadim bir dalâlettesin.” 
 
Buradaki “ kadim” kelimesi, varlığın üzerinden uzun zaman geçmek anlamına gelen 

kıdem ve kademe kelimelerinden gelmektedir. Derece derece, aşama aşama bir 

dalalete düştün şeklinde karşısındakiler Hz. Yakub’u yadırgamışlar.  

 

Hz. Yakub için Yusuf’un olumlu etkileri (rih dediğimiz konu, çevresindekiler için eski bir 

saplantı olarak yorumlanmış. Fakat Hz. Yakub gerçeği hissetmeye başlamıştır.   
 
 
 
 
 
 
(Yusuf 53-12/96) 
 
 
 

لَمك  ان قَاَل اَ تَٓد بَ۪صْيا ۪ه فَارك ِ لَُمونَ  فَلَٓمٓا َانك َجٓاَء الكبَ۪شُْي اَلكٰقيُه عَٰٰل َوَجك ِ َما َِل تَعك ََلُ ِمَن اّل۪لٰ ٓ اَعك اَقُلك لَُُكك ِاّ۪ن۪  

Felemmâ en câe-lbeşîru elkâhu ‘alâ vechihi fertedde basîrâ(an)(s) kâle 

elem ekul lekum innî a’lemu mina(A)llâhi mâ lâ ta’lemûn(e) 

 
Öyleki müjdeci geldiği zaman onu, onun veçhine ilka etti. Böylece basireti 

geri döndü. Dedi ki: “Ben size demedim mi? Muhakak ki ben, sizin 

bilmediğiniz şeyleri Allah’tan bilirim.” 

 
Burada “müjdeci” diyen geçen kelime, beşir ve nezir diye, resullerin de sıfatıdır. Resuller 

Allah’tan aldıkları bilgiyi kullara getirerek onları bir nevi müjdeler veya tehlikelere karşı 

onları uyarırlar.  

 

Burada da bir müjdeci Hz. Yusuf’un Mısır azizi olduğuna dair somut bir delil ile gelmiştir. Hz. 

Yakup, Yusuf’un ölmediğini rüyadan dolayı biliyordu, ancak nerede, hangi şartlarda, ne 

yaptığına dair kafasında birçok farklı düşünceler vardı. Bu nedenle de önünü 

göremiyordu (Buradaki görme fiziki bir görme değil. Buna evham ve vesveselerde 

eklenince önünü görmesi zorlaşmıştır. Bu tarz düşünce ve duygular üzüntü ve kaygılarında 

temel sebebidir. İşte tam bu anda şifacı değil de müjdeci gelmiştir. Basiretin açılmasının 

sebebi ve gerekçesi bilgidir, somut delildir. Hz. Yakub, somut  gerçeklerle yüzleşmiş, 

duygusallığı bir kenara bırakarak, bilgi ile parçaları birleştirince, eski basiret ve ferasetine 

kavuşmuştur. Hatti zatında bir resule yaraşanda budur. Bunu da bilme ahlakını nefsine 

değil, Allah’a izafe etti.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 
(Yusuf 53-12/97) 

 

ِفرك لَنَا ُذنُوبَنَٓا ِآَّن ُكنٓا َخاِطـ ۪يَ  تَغك  قَالُوا ََيٓ اَََبََّن اس ك

Kâlû yâ ebânâ-staġfir lenâ żunûbenâ innâ kunnâ ḣâti-în(e) 

 

Dediler ki; “ Ey babamız! Bize, peşimizi bırakmayan suçumuz için istiğfar 

et. Muhakkak ki biz, hata ettik. 
 
Diyanet Vakfı Meali: (Oğulları)  dediler ki: Ey babamız! (Allah'tan) bizim günahlarımızın affını dile! 

Çünkü biz gerçekten günahkârlar idik. 

 

Erhan Aktaş Meali: “Ey babamız! Suçlarımız için bağışlama dile. Gerçekten bizler hata yaptık.” dediler. 

 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Dediler ki: "Ey babamız, bizim için Allah'a istiğfar eyle. Biz gerçekten büyük 

günah işlemiştik." 

 

Günahların bağışlanması için af dilenmesi ne demek? 

 

Şimdi siz kiliseye gittiniz. Papaza diyorsunuz ki: “Ben bir çok günah işledim” diyorsunuz. 

Papazda sizin adınıza Tannrı’ya dua ediyor.  

 

Şimdi burada oğulları babalarından ne talepte bulundular? Veya günah çıkarmadan 

farkı nedir? Baba biz dilemeyelim, sen bizim için af dile mantığı. Olur mu? Buradaki fark 

sadece ücret almamak mı? Papaz bunun karşılığında para alıyor. Ücret almaynca helal 

mi oluyor? 

 

Sen bir günah işlemişsin. Rabbine elini açıp, kendinin tevbe, istiğfar etmesi tevhid 

açısından daha doğru olmaz mı? Aracı koymuyorsunuz, ruhban koymuyorsunuz? 

 

Hz.Yakub çocuklarına sizin günahlarınız için hemen istiğfar dileyeceğim demiyor. Bir 

sonraki ayette bunun cevabını verecektir. 

 

Ağbeylerin peşlerini bırakmayan suç, baba ile oğulu ayırmalarıdır. Ağbeyler yıllarca önce 

yaptıkları bir hatanın ve bu hatanın sürekli karşılarına çıkmasından ve kendilerine zarar 

vermesinden babalarına yakınmışlardır. Buradaki istiğfar et ifadesi iki şekilde anlaşılmış. 

Birincisi, babalarından kendilerini affetmeleri, bağışlanmaları konusunda yardım istemeleri 

olarak anlaşılmış. Yani istiğfarı direkt babasının  Allah’a istiğfarı değil de, bir şekilde baba, 

biz bu günahımızı nasıl telafi ederiz, bize bu konuda biraz yardımcı ol, bizi bunun zararına 

karşı koru anlamındadır.  

 

İkincisi ise Allah’ın kendilerine mağfiret etmesi için babalarından istekte bulunmalarıdır. 

İkinci durum için Hz. Yakub’un doğru adresi göstermesi önemli. Yani gidin, Rabbinizden 

mağfiret dileyin. Bunu Muhammed suresi 19, Mumtehine suresi 12 ve Nur suresi 62 de 

okuyacağız. Bu aslında aracı ve ruhbanların önünü kesen ifadelerdir. Herkes öz eleştirisi 

yapmalı ve hatasını telafi etmenin yollarını aramalıdır.  

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=14&islem=mealbilgi%22)
javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=37&islem=mealbilgi%22)
javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=16&islem=mealbilgi%22)
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

NASIL TEVBE EDİLİR, NASIL İSTİĞFAR EDİLİR 

 

 

 (Yusuf 53-12/98) 

 

 

ۜ ِانُٓه ُهَو الكغَُفوُر الٓر۪حمیُ  ِفُر لَُُكك َرّ۪ب۪ تَغك َف اَس ك  قَاَل َسوك

Kâle sevfe estaġfiru lekum rabbî(s) innehu huve-lġafûru-rrahîm(u) 

 
 

Dedi ki: “ Sizin için yakında Rabbime istiğfar edeceğim. Muhakkak ki O, 

Gafûr’dur, Rahîm’dir.” 
 

Kur’an’da “sevfe” kelimesi 42 kez geçmektedir. Ve her yerde istisnasız “yakında, pek 

yakında, gelecek olan gibi zamansal bir mesafeyi ifade etmektedir.  

 

Hz. Yakub, oğulları için merhametli ve bağışlayıcı olan Allah’tan neden hemen değil de 

yakında mağfiret dilediğini izah ettik. Zira önce oğullarının yapması gerekenler vardır. Bu 

da yıllardır peşlerini bırakmayan hatayı telafi etme imkanı, zamanıdır.  

 

Baba ve oğulu ayıranların şimdi de onları bir araya getirerek hatalarını telafi etmeleri, 

mağduriyetleri gidermeleri gerekmektedir. Bunun için Mısır ile konakladıkları bölge 

arasında ağbeyler sürekli mekik dokumuşlardır. Bu onların üçüncü gidişleriydi. Artık bu son 

seferde erzak için değil, büyük ve güçlü bir aile olmak için kesin dönüş yapmaktadırlar. 

Yaşadıkları bölgeye geri döndüklerine dair hiçbir ifade yok.   
 
 

 (Yusuf 53-12/99) 
 
 

ُ ٰاِم۪نيَۜ  اَء اّل۪لٰ َ ِانك َشٓ ُخلُوا ِمْصك ِه اَبََويكِه َوقَاَل ادك  فَلَٓما َدَخلُوا عَٰٰل يُوُسَف ٰاٰوٓى ِالَيك

Felemmâ deḣalû ‘alâ yûsufe âvâ ileyhi ebeveyhi vekâle-dḣulû misra in 

şâa(A)llâhu âminîn(e) 

 

Öyle ki Yusuf’un yanına girdikleri zaman o, ebeveynini yanında ağırladı. 

Ve dedi ki: İnşallah güvende olacağınız Mısır’a giriniz!” 

 
Yusuf ailesine şöyle demiştir. “ Allah’ın dilemesi ile güvende emin olarak Mısır halkına dahil 

olun.”  Göcebe olan insanlar şehre kabul edilmiş, şehir halkından olmuşlardır. Hani iltiaca 

etmişler, o şehirde onları kabul etmiş.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 
 (Yusuf 53-12/100) 
 
 

وا ََلُ  ِش َوَخرُّ ُلِۘ قَدك َجَعلَهَا َرّ۪ب۪ َحقًّاۜ َوَرفََع اَبََويكِه عََٰل الكَعرك ََيَي ِمنك قَبك ان َوقَاَل ََيٓ اَبَِت ٰهَذا تَأْ۪ويُل ُرءك ُُسٓدا

َطاُن بَيك  يك ِد اَنك نََزغَ الش ٓ ِو ِمنك بَعك ِن َوَجٓاَء ِبُُكك ِمَن الكبَدك جك َرَجَ۪ن ِمَن ال۪سِ َسَن ّ۪بٓ ِاذك اَخك َ َوقَدك اَحك َ۪ن َوبَيك

َو۪۪تۜ ِآن رَ  اُءۜ ِانُٓه ُهَو الكَع۪لمُی الكَح۪كمیُ ِاخك ّ۪ب۪ لَ۪طيفن ِلَما يََشٓ  

Verafe’a ebeveyhi ‘alâ-l’arşi veḣarrû lehu succedâ(en)(s) vekâle yâ 

ebeti hâżâ te/vîlu ru/yâye min kablu kad ce’alehâ 

rabbî hakkâ(an)(s) vekad ahsene bî iż aḣracenî mine-ssicni vecâe 

bikum mine-lbedvi min ba’di en nezeġa-şşeytânu beynî vebeyne 

iḣvetî(c) inne rabbî latîfun limâ yeşâ(u)(c) innehu huve-l’alîmu-lhakîm(u) 

 

Ve ebeveynini tahtın üstüne çıkarttı. Ve ona secde ederek yere 

kapandılar. Ve dedi ki: “ Ey babacağım! Bu, önceki rüyamın tevilidir. 

Gerçekten, Rabbim onu hakikat kıldı. Ve zindandan beni güzelce çıkardı. 

Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, sizi de çölden 

getirdi. Muhakakkak ki benim Rabbim, dilediğine latiftir. Muhakakkak ki 

O; Alim’dir, Hakim’dir.  
 
 

Birde biz kıblede Kâbe’ye mi yöneliyoruz, Mescid-i Haram tarafına mı?  

 

Harem bölgesine yöneliyoruz. Kâbe gibi bir noktaya yönelmiyoruz. Ayette Kâbe’ye 

yönelin diye bir ifade yok. Vahyin alındığı bölgeye yöneliyoruz. 

 

Namaz kılarken, önünden geçmeye ilişkin şekilselçilik ve suizan üzerine ortaya konan bir 

yorum vardır. Aslında bu fıkhi yorumların Kuran’da bir karşılığı yoktur. Esas olan Allah ile 

kulun arasına fiziki değil, manevi, zihinsel, inançsal olarak hiçbir şeyin girmemesidir. Senin 

kafanda, gönlünde inançsal olarak biri varsa, bu şirktir. Yoksa namaz kılarken birinin 

önünden geçtin bu şirk değil, günah değil. Maksat bu değil. Sadece dikkatin dağılır, 

namaza konsantren bozulur diye böyle bir tavsiye farzlaşmış, namazı bozar bir hale gelmiş.  

 

Güya Allah resulü demiş ki: “Köpek geçerse, kadın geçerse namazın bozulur.” Sen köpek 

ile kadını bir kefeye koyuyorsun.  Hz. Ayşe’de bunu duyunca uydurma diye  itiraz ediyor. 

Bu bir müşrik adetidir.  

 

Allah böyle senin kıblende nereye döndüğün ile uğraşmıyor  haşa.  Senin kalbinin kıblesi 

önemli, kalbinin secdesi önemli. Kalbinin secdesi kaymışsa, istediğin kadar şekilsel olarak 

yerine getir, git duvarın dibinde yat. 

 

Burada birde Hz. Yusuf’un rüyasının tevilini ifade ediyor. Yani “Rabbim benim o gördüğüm 

rüyayı hakikat kıldı diyor, Hz. Yusuf”. Çünkü rüya hakikat değil, rüyanın hayata yansıdığı o 

farklı  manalar hakikat. Yoksa orada güneş, ay ve yıldızın fiziki olarak bir secdesi yok. Onu 

tabir etmek lazım, onun hakikatini anlamak lazım.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bu gök cisimleri, güney, ay ve yıldızlara tapıyorlardı. Onların Yusuf’a secdesi şirke karşı 

tevhidin galebe çalması, üstün gelmesi, kazanması manasında sembolik bir ifade. Hz. 

Yusuf’ta diyor ki: “Tevhid şirke üstün geldi baba. Rüyam çıktı. O bana verilen görev, bana 

biçilen misyon , rüya, hayal gerçekleşti. Tevil, bir şeyin varıp duracağı nihai son demektir.  

 

Hz. Yusuf, “Şeytan benimle kardeşimin arasını açtı” diyor.  Hz. Yusuf, ailenin dağılma sebebi 

olarak ağabeylerini göstermiyor, farklı insanları suçlamıyor. Sadece şeytansı duygu ve 

düşünceleri gösteriyor.  

 

Ayette gecen “nezera” fiili, fitne ile etki altına almak manasında lügatlarda kullanılmış.  Bu 

kelimenin anlamı kötüye teşvik, kışkırtma, tahrik, şeytansı vesvese ve imalar ile etki altına 

girmedir.  

 

Yusuf burada diyor ki : Yani ağabeylerimin bir suçu yok, o şeytansı duygular veya bu iki 

ayaklı şeytansı insanlar, onlar azmettirdi.  

 

Kuranda dört ayette altı kez geçen bu kelime daima şeytani duygu ve düşünceler atıfla 

kullanılmış.  

 

Neziet denilen şeytansı duygu ve düşüncelerin etkisinde kalmayan insan yoktur.  Hatta 

peygamberler bile bundan etkilenmiştir. Hz. Eyüp o hastalığından dolayı ne diyor: “ 

Şeytanın verdiği vesveseden Allah’a sığınıyorum” diyordu.  

 

Ancak  peygamberler o duygu ve düşünceye tabii olmamak için sürekli Allah’ı hatırlayıp 

O’na sığınmışlardır (Araf 200 de, Fussilet 36 da bunun örnekleri var.) 

 

101 nci ayet Hz. Yusuf’un son cümlesi. Kuran’ı Kerim’de başka Hz. Yusuf’un cümlesini 

göremezsiniz. 
 
 
 

 (Yusuf 53-12/101) 

 
 

ِض اَنكَت وَ  َرك ََحا۪ديِثن فَاِطَر الٓسٰمَواِت َواِلك تََ۪ن ِمنك تَأْ۪ويِل اِلك ِ َوعَلٓمك تََ۪ن ِمَن الكُمْلك نكَيا َر۪بِ قَدك ٰاتَيك ِ۪ل۪۪ ِ۪ف اَلُّ

َ۪ن َِبلٓصاِل۪حيَ  ا َواَلكِحقك ِلما ِخَرِةن تََوفَ۪ٓن ُمسك ٰ  َواِلك

Rabbi kad âteytenî mine-lmulki ve’allemtenî min te/vîli-l-

ehâdîś(i)(c) fâtira-ssemâvâti vel-ardi ente veliyyî fî-ddunyâ vel-

âḣira(ti)(s) teveffenî muslimen veelhiknî bi-ssâlihîn(e) 

“Rabbim! Bana mülkten verdin ve bana hâdisatın tevilinden öğrettin. 

Gökleri ve yeri yarıp ortaya çıkaran Sen, dünyada ve âhirette benim 

velimsin. Müslim olarak beni tamamla ve beni Salihlere dahil et.” 

 
“Rabbim! Bana mülkten verdin ve bana hâdisatın tevilinden öğrettin (Bakın! Rüyaların 

tabiri değil, hadisatın tevili ). Gökleri ve yeri yarıp ortaya çıkaran Sen, dünyada ve âhirette 

benim velimsin. Müslim olarak beni tamamla ve beni Salihlere dahil et.” 

 

Ayette mülk kelimesinin min edatı ile kullanıldığını görüyoruz. Bunlar mülkten bir kısım 

manasını veriyor. Yani  hükümranlığın, yönetimin bir parçasını bana verdin ve olayların 

tevilininde bazılarını bana öğrettin şeklinde bir ifadesi var.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Pasaj bu veciz sözlerle sonlanmıştır. Bu sözler üzerine biraz tevekkül edelim. Bu sözlere 

bakan biri Hz. Yusuf’un ruh halini anlayabiliyor değil mi? 

 

Hz. Yusuf’un bakışı sürekli olan üzerinden. Bana vermediklerin değil, bana verdiklerin 
üzerinden.  Dolayısıyle onun sözlerinden verilen nimetleri öne çıkardığını anlıyoruz.  Zaten 

şükürde budur. Nimeti görmeyen onun şükrünü eda edebilir mi? Zira elde edemedikleri 

üzerinden hayatı okuyanlar sürekli mutsuzdur, huzursuzdur, karamsardır. Ah keşke şuda 

olsaydı, ah keşke bu da olsaydı diyerek sürekli bir hırs halindedir.  

 

Hz. Yusuf önce bardağın dolu kısmını görüyor, bu şekilde hakkı ile şükrediyor. Bu nedenle 

gerçek manada inançlı insanlar her daim umut var, mutmain bir ruh halini ahlak haline 

getirmişlerdir.  

 

102 nci ayetten itibaren Hz. Muhammed’in hayatına bir geçiş yapılacak. Kıssadan hisse 

alınmaya başlanacak. 

 

 
 

(Yusuf 53-12/102) 

 

ِب نُو۪حيِه  نكبَٓاِء الكغَيك ُكُرونَ ٰذَِلَ ِمنك اَ َرُِهك َوُِهك يَمك َُعٓوا اَمك مك ِاذك اَْجك ِ هيك َكن َوَما ُكنكَت ََلَ ِالَيك  

Żâlike min enbâ-i-lġaybi nûhîhi ileyk(e)(s) vemâ kunte ledeyhim iż 

ecme’û emrahum vehum yemkurûn(e) 

 

İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar emirleri için 

toplanırken ve plan yaparken onların yanında değildin. 
 

İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. (Gaybın haberlerindendir. Ehlikitap 

Yusuf kıssasını biliyor, Talmutta var, Kitabı mukaddeste var. Ama sen bunlardan, 

hakikatinden bilgisizdin, gafildin. O yüzden gaybın haberlerindendir diyor, Rabbimiz . 

Bilinmeyenlerin açığa çıkarıldığı manasında, Yusuf kıssasının doğru anlatıldığı manasında 

bir ifade var. ) Ve onlar emirleri için toplanırken (onlar dediği, Allah resulünün karşısındaki 

müşrikler, düşmanlar. Bunlar bir emir için toplanıyorlar. ) ve plan yaparken onların yanında 

değildin. (Bu planlar, Allah resülünü öldürme, suikast planları. Allah resulüne bir ihbarda 

bulunulmuş oldu. Gaybi bir haberde verilmiş oldu. Nasıl Yusuf’u kuyuya attılar ya, senin 

kardeşim dediğinde bu Mekkeliler de seni öldürmek için bir çok plan kuruyorlar. Seni kör 

bir kuyunun dibine atmak için bir araya gelip konuşuyorlar . Allah resulüne karşı bir ittifakın 

oluştuğunu görüyoruz. Hicretten önce inmiş bir sure, 10 ncu yıllarda ) 

 

Yusuf kıssasın Hz. Muhammed ve sahabeye hicretin önemini ve hayırlı akıbetle 

sonlanacağına dair çok güzel teşvikler barındırıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 
(Yusuf 53-12/103) 
 

 

ِم۪نيَ  َت ِبُمؤك ََثُ النٓاِس َولَوك َحَرصك  َوَمٓا اَكك

Vemâ ekśeru-nnâsi velev haraste bimu/minîn(e) 

Ve sen hırslansan bile, insanların çoğu mümin olmaz. 

 
Hırs, aşırı biçimde istemek, ısrarla istemek demektir. İstemenin bir sebebi de savunulan 

davanın yanında konunun bir şekilde kişiselleştirilmesidir.  Buradaki uyarı, Ey Muhammed 

sen bunu kişiselleştirdin, böyle yapma. Böyle yaparsan Mekke’yi terk edemezsin. Senin, 

kendinin galip gelmesine dair bir önyargın, ön fikrin olmasın sakın. Kişiselleştirme. Bunu 

inada bindirme. Çünkü insanların çoğu mümin olmaz şeklinde bir gerekçe sunmuş. Ne 

yaparsan yap, onlar önce mümin olmayı hak edecek.  

 

Rabbimiz Allah resulüne, bu işin hırsla olacak yanı yok. İman bir tekliftir, diyor.  

 

İşlediğimiz ayetteki “ İnsanların çoğu mümin olmaz “ kaidesi Allah’ın sünnetidir, yasasıdır. 

Rabbimizin böyle demesine rağmen biz neden insanları mümin olmalarında ısrarcı 

oluyoruz? Bu Allah’ın sünnetine aykırı.  

 

Zira mümin, emene kökünden geliyor. Şimdi bir İslam’a girmeyi de başlangıca 

koyduğumuz için tasavvur yamuluyor. Yani kelime-i şehadet getirdin mi , tamam 

Müslüman oldu, mümin oldu. Bakın! Mümin olmak bir başlangıç değil, bir neticedir, bir 

rütbedir, bir hediyedir, hak ederek olacaksınız. Bir kelime ile olunmaz.  

 

Emene kökünden geldiği için emin olmayı gerektirir. Allah resulü el-emin di, o yüzden 

resullük ona verildi. Bu adamlar güven vermeyen insanlar, layık değil ki mümin olsunlar. 

Önce bunların emin vasfını kazanmaları lazım.  

 

Güven vermeyen insanlar herkesi kendisi gibi zanneder. Allah  resulünü de bu yüzden 

kendi çıkarı için, Mekke yöneticisi olma niyetiyle İslam dini diye bir din oluşturduğunu, ona 

resulluğuna da inanmadılar, suizanları var. Güven vermemek, güven vermemeyi getiriyor.   
 

 

(Yusuf 53-12/104) 

 

رن لِلكَعالَ۪مَيم  ٍرۜ ِانك ُهَو ِآِل ِذكك ِه ِمنك اَجك ـَٔلُهُمك عَلَيك  َوَما تَسك

Vemâ tes-eluhum ‘aleyhi min ecr(in)(c) in huve illâ żikrun lil’âlemîn(e) 

Ve sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak âlemlere bir 

zikirdir. 

 
Bu davayı tebliğ ederken  bir rantın, bir menfaatin yok. Hatırlat bunları onlara. Onların 

müslüman olmaları kendi menfaatine, kendi faydalarına. Allah resülüne birşey 

kazandırmyor, o yüzden bunda hırs olmaz. Esnaf-müşteri durumu olmadığı için onların 

iman etmelerini hırsa dönüştürmeye, rekabete dönüştürmeye  gerek yok.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

 (Yusuf 53-12/105) 
 

 

َا  َا َوُِهك َعْنك وَن عَلهَيك ِض يَُمرُّ َرك ِرُضونَ َوََكَيِ۪نك ِمنك ٰايٍَة ِ۪ف الٓسٰمَواِت َواِلك ُمعك  

Vekeeyyin min âyetin fî-ssemâvâti vel-ardi yemurrûne ‘aleyhâ vehum 

‘anhâ mu’ridûn(e) 
 

Ve göklerde ve yerde nice ayet vardır. Ve onlar, ona aldırmadan 

üzerinden geçer, giderler. 

 
Rabbimiz burada ayetlerin sadece Kur’an’da olmadığından da bahsediyor. Ayet işaret, 

alamet delil manasında kullanılmıştır. Allah’ın varlığına, birliğine, ilmine, kudretine ve 

hikmetinin kemaline, delalet eden, gerek insanın kendi içinde, enfusunda gerekse dış 

dünyada, afakta nice deliller, ayetler vardır ki bunlar insanların nazarı dikkatine 

sunulmuştur. Tabiat kitabı, insan kitabı aynı Kur’an’ı Kerim gibi, okunması gereken bir 

kitaptır.  

 

Resuller fıtri ve hayatla tam uyumlu bir zikir getirmişler. Müşriklere diyor ki, Hz. Muhammed’e 

inanmıyorsun, bir hayata bak, bir çevrene bak, Allah resulü senin zararına olacak hangi 

emri vaaz etti. Hayata ters, adalete ters hangi ayeti getirdi.  

 

Bizimde buradan bir ders almamız lazım. Kur’an ayetlerini hayattan kopuk, hayata ters, zıt 

okuyamayız, anlayamayız, tefsir edemeyiz. Kişi afak ve enfus ayetleri ile Kur’an ayetlerini 

kıyas edecek ki, arada bir farkın, çelişkinin olmadığını anlayabilsin. O yüzden uçuk, kaçık 

yorumlardan uzak durun.  Bu nedenle kevni ve kavli ayetler tam bir uyum içinde olmalıdır 

diyoruz.  

 

Dindeki tezatlar İslam’ın özüyle ilgili değildir, dini anlatanların menfaatleri öyle gerektirdiği 

içindir. Cemaat masal istedi o da masal anlattı. Ama hakikati var mı? Yok. Bu dinin 

kendinden kaynaklı bir durum değil. Bu masallara bakıp İslam’a düşman olmak tam bir 

mantık hatasıdır. Gençlerin, ataistlerin düştüğü hata da bu. Hayatta karşılığı olmayan, 

bilimsel verilerle taban tabana zıt dini bir anlatıma bakıp İslam’a soğumak, araştırmadan 

yüzeysel bir inkardır.  

 

Bu ayette “sizden hiçbir ücret, maddi bir çıkar ve beklentisi olmayan”  resullerden 

mucizeler beklemek yerine, hayatın kendisinin bir mucize olduğu dikkatlere sunulmuştur. 

Mucize arayacağına ağaca bak, mucize arayacağına kuşa bak.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 
 (Yusuf 53-12/106) 

 

ُِكونَ  ِ ِآِل َوُِهك ُمَشك ُِهك َِبّل۪لٰ ََثُ ِمُن اَكك  َوَما يُؤك

Vemâ yu/minu ekśeruhum bi(A)llâhi illâ vehum muşrikûn(e) 

 

Ve onların çoğu, şirk koşmadan Allah’a inanmazlar. 

 
Müşrikler Allah’a inanıyor. Peki burada neden inanmazlar diyor? Burada Allah’a inanmak 

veya inanmamak Allah’ın varlığı ve yokluğu ile alakalı değil. Allah’ın şirksiz bir din 

getireceğine inanmazlar. Halis, ihlaslı bir dine inanmazlar. Yoksa Allah’ın zatına inanmazlar 

değil. Zaten şirk koşması için Allah’ın zatı olması gerek.  Burada şirkli bir imandan 

bahsedilmektedir.  

 

Allah’a inanmazlar kaydı, Allah’ın varlığı ve yokluğuna inanmazlar değil, O’nun şekilsiz, 

halis, tevhid çağrısına güvenmezler. Böyle bir çağrı indireceğine inanmazlar 

anlamındadır. Zira müşriklere :” Gökleri ve yerleri kim yarattı desen, şüphesiz Allah’tır” 

derler. (Ankebut 61, Zuhruf 9 dan okuyabilirsiniz) 

 

Şirkli imanın zararına bakın? Kişi Allah’ın rızasını kazanayım derken, şirki yüzünden Allah’tan 

daha da uzaklaşabileceği tehlikesi burada hatırlatılmıştır. Müşrik birinin imanı arttıkça, 

Allah’tan daha da uzaklaşır.  

 

103 üncü ayette ki insanların neden mümin olmadıklarına dair burada bir gerekçe 

sunulmuş. İnsanların çoğu neden mümin olmaz? Çünkü şirk faktörünü içinden çektiğin 

zaman iman diye bir şey kalmıyor.  

 

Ayet imanın içindeki şirk unsurunu uzaklaştırıp halis bir din anlatan resule olan düşmanlığa 

da bir açıklama getirmiştir.  

 

Hz. Muhammed’in karşısındakiler, imanlarına menfaat bulaştırmış, bağnaz bir din algısı ile 

farklı görüşlere tahammül edemeyen, farklılığı susturmak amacıyla planlar yapan 

insanlardı.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

(Yusuf 53-12/107) 
 
 

هَيُُم  ِ اَوك تَأْتِ يَةن ِمنك عََذاِب اّل۪لٰ ُعُرونَ اَفََاِمنُٓوا اَنك تَأْتِهَيُمك غَاش ِ تَةا َوُِهك َِل يَشك الٓساعَُة بَغك  

Efeeminû en te/tiyehum ġâşiyetun min ‘ażâbi(A)llâhi ev te/tiyehumu-

ssâ’atu baġteten vehum lâ yeş’urûn(e) 

 

Bundan sonra Allah’ın azabının kendilerini sarmasından veya farkında 

olmadan o saatin ansızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? 
 

Azap kelimesinin kökenine baktığımızda yemekten veya uykudan kesilme, mahrum olma 

halini ifade etmektedir. Mesela ‘azaben racilu’, adam yemek ve uykudan kesildi, demek. 

O zaman azap mahrumiyet oluyor. Allah’ın azabı da, Allah’ın mahrumiyeti oluyor. Allah’ın 

azabı, Allah’ın insanlara şer etmesi, cezalandırması değildir.  

 

Yusuf kıssasını düşünelim. Kıtlık Allah’ın yasaları sonucun oluşmuştu. Eğer Hz. Yusuf’a tabii 

olmasalardı, Allah’ın yasaları sonucu oluşmuş, bu Allah’ın azabına yani mahrumiyetine 

çarptırılacaklardı, helak olacaklardı. Hz. Yusuf’a uydukları için Allah’ın rahmetine 

kavuştular.  

 

Allah’ın azabı Allah’ın kural ve kaidelerine uyulmadığı zamanlarda yaşanacak olan 

maddi ve manevi mahrumiyetleri anlatan bir tamlamadır. Helakın oluşturduğu 

mahrumiyetten kurtulmanın yolu, Allah’ın resullerine tabii olmaktır. Mekkeli müşriklere ve 

tüm zamanlara bir mesaj verilmiş oluyor.  

 

Doğru tedbir alınmazsa, bunun insanlar tarafından azap olarak hissedileceği, 

algılanacağı da burada ifade edilmiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

(Yusuf 53-12/108) 

 

ِ َوَمٓا اَََّنُ۬ مِ  َحاَن اّل۪لٰ بك ِ عَٰٰل بَ۪صَْيٍة اَََّنُ۬ َوَمِن اتٓبََعَ۪نۜ َوس ُ ُعٓوا ِاَٰل اّل۪لٰ ِ۪كيَ قُلك ٰهِذ۪ه َس۪بيّ۪لٓ اَدك َن الكُمَشك  

Kul hâżihi sebîlî ed’û ila(A)llâh(i)(c) ‘alâ basîratin enâ vemeni-

ttebe’anî(s)vesubhâna(A)llâhi vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e) 

 

De ki: “ Benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah’a davet ettiğimiz 

yol, işte budur. Ve Allah sübhandır. Ve ben, müşrik değilim. 

 
Basiret üzere Allah’a davet edilen yol ne demektir?  

 

İlk önce ‘sebil”den bahsedelim. Yol manasına gelmektedir. Gidilen, takip edilen yol 

demektir. Herhangi bir şeye ulaşmayı sağlayan her şey onun sebili, yoludur. 

 

İster hayır olsun ister şer olsun, vasıta yoluyla bir başka şeye ulaşmayı sağlayan her 

nesneye sebil denir. Kelime Kur’an’da çok geniş bir mana alanında kullanılmıştır. 

Kelimenin kökü olan sebele maddesi, bir şeyin yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmesi , 

ayrıca o şeyin kesintisiz olarak sürmesidir. İşte bu çeşmelere sebil denmesinin sebebi de 

budur.  Ragıp bu geniş manaya bakakar sebili, rahat yürünen yol olarak tanımlamıştır. 

 

Basiretten bahsedecek olursak, insanları Allah’ın yoluna davet edenlerde bir basiret, 

feraset olması lazım. Basiretsiz ve ferasetsiz insanlar Allah’ın yoluna insanları davet edebilir 

mi? Basiret gerçeğin ortaya çıkması, açıklığa çıkmasını sağlayan kesin bilgi, delil ve bu 

delili görme yetisidir.  

 

Baş gözümüzün görmesi nazar, aklın görmesi rubuyet, bunlardan bir sonuç çıkarmak, 

olayın arkasını görmek te basardı. Hz. Yakub’unda basireti açıldı. Aynı kelime Yusuf 

suresinin 93 ncü ayetinde de geçmektedir. Yani ağmağlığı gitti, katarakı tedavi oldu 

değil, basireti açıldı.  

 

Tüm resuller insanlara, fıtri ve doğru olanı, hiçbir dünyevi beklenti içinde olmadan 

göstermeye çalışırsa.  Ancak bu yolu görmek için baş gözü değil, akıl ve kalp gözü 

gerekmektedir. Basiretli kişilerin basiret ve ferasetlerini daha da artıran vahiy, burada geliş 

amacını da özetliyor. 

 

Allah’a davetin basiret üzeri olması da hatırlatılmıştır. Allah’a imanı menfaatlerden, şahsi 

küçük hesaplardan, kişisel sürtüşmelerden, nefsani arzulardan, hırstan, intikamdan, 

kıskançlıklardan arındırmak, tenzih edip Allah’ı bunlardan süphan kılmak, basiret üzere 

davettir. Bakın! Cümlenin devamında ne diyor ‘Ve Allah süphandır. Ve ben müşriklerden 

değilim’. Basiret üzere davet için kendimizi bunlardan tenzih etmemiz, arındırmamız 

gerekiyor ki, Allah’ı da süphan bilip insanlara anlatalım.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

 (Yusuf 53-12/109) 
 

 

ِض فََينكُظرُ  َوَمٓا َرك ِل الكُقٰرۜى اَفَََلك يَ۪سُْيوا ِ۪ف اِلك ِمك ِمنك اَهك ِْلَ ِآِل ِرَجاِلا نُو۪۪حٓ ِالهَيك َسلكنَا ِمنك قَبك وا كَيكَف ََكَن اَرك

ِقلُونَ  اۜ اَفََْل تَعك يَن اتٓقَوك ن ِلَّٓل۪ ِخَرِة َخْيك ٰ اُر اِلك ۜ َوََلَ ِلهِمك يَن ِمنك قَبك  عَاِقبَُة آل۪

Vemâ erselnâ min kablike illâ ricâlen nûhî ileyhim min ehli-lkurâ(k) efelem 

yesîrû fî-l-ardi feyenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lleżîne 

min kablihim(k)veledâru-l-âḣirati ḣayrun lilleżîne-ttekav(k) efelâ ta’kilûn(e) 

 

Ve senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehir ehli kişilerinden başkasını 

göndermedik. Onlar yeryüzünde gezmediler mi ki, böylece kendilerinden 

öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Ve muttakiler için 

ahiret yurdu elbette hayırlıdır. Hala akletmez misiniz?  
 
 

Diyanet Vakfı Meali : Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden 

başkasını peygamber göndermedik. (Kâfirler)  yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden 

öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hâla aklınızı 

kullanmıyor musunuz?   
 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali : Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de o memleketlerin halkındandı, 

onlar da kendilerine vahiy verdiğimiz birtakım erkeklerden başkası değillerdi. Şimdi o yerlerde şöyle 

bir gezip görmediler mi? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar 

ya!... Elbette ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?  
 

Rabbimiz, “Biz peygamber seçtiğimiz kişileri, şahsiyetli, kişilikli, kendi ayakları üzerinde 

duran, güvenilir, emin insanlardan seçtik ve gönderdik” diyor. Burada konu, resullerin 

erkek veya kadın olması değil, resullerin cinsiyeti değil. Böyle bir bağlamda bunu 

okumuyoruz.  

 

Kur’an’ı Kerim’de hep erkek diye meallendirilen “ricâl” kelimesine bakmak lazım. Çünkü 

“zeker ve ünsal” da var, rical ve ünsal da var. Erkek-kadın. Hem zeker erkek hem de rical 

erkek. Nasıl meal vereceğin buna.  

 

“ricâl” sözcüğünü bazıları erkekler olarak, cinsiyet olarak anlamış, cinsiyeti kimlik olarak 

onlamış. Ve buradan hareket ederek peygamberlerin sadece erkekler arasından 

seçildiğine dair görüşler, yorumlar ileri sürmüşler.  

 

Bazıları da Hud suresinde İbrahim peygamberin karısının, gelen elçi melekler ile 

konuşmasını delil göstermiş. Meryem suresinde, Ali İmran suresinde, Hz. Meryem’in Melek 

ile konuşması, ondan bilgi alması, o bilgiye göre hareket etmesini delil göstermiş.  

 

Hz. Musa’nın annesine Allah’ın vahyetmesini delil göstermiş. Çünkü Allah vahyettik diyor. 

Ve o vahiy doğrultusunda Hz. Musa’nın annesi hareketlerini, hayatını düzenliyor. Kur’an’ı 

Kerim’de tam 5 tane kadın peygamber olduğuna dair görüşlerde var. Mesela Eşariler bu 

görüştedir.  

 

Peki, ‘ricâl’ kelimesi ne demek? Erkek mi demek? 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Dil kitaplarındaki tahlillere bakıldığında ‘ricâl’ kelimesinin anlamı aslında kök manası ayak 

demektir. Ayakla erkeğin ne alakası var? Kur’an’ı Kerim’de rical, yürüme, ayak 

manasında da kullanılmış (Hac suresi 27), Bakara suresi 237 de yürüyenler, piyade 

anlamında da ricâl kelimesi kullanılmış. Mesela ricâl kelimesi, kendi ayakları ile ilerleyen 

anlamında genel bir sıfat olarak kullanılmış.  

 

Zaman içinde mana daralmasına uğrayarak bir şekilde erkeklere sıfat olmuş. Erkek-kadın 

ayrımı içermeksizin insan türüne verilmiş bir sıfat olduğunu hem Kur’an’ı Kerim’de hem de 

lügatlardan görüyoruz. Kur’an’da ayrıca ünsal ve zeker kelimeleri de bulunmaktadır. 

 

Peki o zaman nasıl ayırt edeceğiz? Buradaki ricâl erkek midir, yoksa erkişi midir? 

 

Kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye yük olmayan manasındadır. Biz bunu Kur’an’ı 

Kerim’de şöyle ayıracağız:  

 

“Ricâl kelimesi marife olarak geldiyse (er-rical olarak, yani belirlilik takısı ile) ve orada karşıt 

cins olan kadınlar manasındaki nisa, ünsa gibi bir kelime geldiyse, oradaki er-rical, 

erkeklerdir. Kur’an’ı Kerim, kadınlarla birlikte çiftli bir kullanım yaptıysa. Bunun örneği Araf 

suresinin 81 nci ayetinde Lut diyor ki kavmine: “ İnnekum lete/tûne-rricâle şehveten min 

dûni-nnisâ-/(i)(c) bel entum kavmun musrifûn(e)Muhakkak ki siz kadınların aşağısında (min 

dûn-nnisâ- nisa kelimesi burada ricâl ile birlikte kullanıldığı için ) erkeklere (er-ricâl’e) 

şehvetle geliyorsunuz. Burada er-ricâl, erkek cinsi oldu.  

 

Bu okuduğumuz ayette belirlilik takısı ile değil, nekira belirsizlik takısı ile gelmiştir. Buradaki 

ki gibi okuduğumuz Yusuf suresinin 109 ncu ayetindeki gibi kelime nekira olarak gelmişse, 

mutlara oradaki anlam, olgun insan, şahsiyet sahibi, kişilikli, kendi ayakları üzerinde 

durabilen anlamında genel bir ifadedir.  

 

Bu ayetin, cinseyiten gönderilen elçi ile ilgili olmadığının dilsel delili budur. Fakat bazı 

müfessirler bunun cinsiyetle ilgili olduğunu düşünmüşler, erkek egemen bir bakıştalar. Bir 

de ricalin kadınla kullanıldığı ayetleri delil göstermişler ama belirlilik takısını göz ardı 

etmişler. Ve şöyle bir riyavete dayandırmışlar: “Bir tane kadın peygamber türedi. O kadın 

peygambere karşı Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de böyle bir ayet indirdi.” 

 

Ama tarihi kaynaklara bakıyoruz böyle bir gerçek varmı diye, mesela Taberi de Secah 

diye bir kadın peygamberden bahsedilir. Ama bu Allah Resulü’nün vefatından sonra 

sahte peygamberliğini ilan etmiş bir kadındı. O yüzden bu ayetle bir alakası yok. Birde bu 

ayet Mekke döneminde inmiş.  

 

Bu işin erkek ve kadın ile alakası yok. Erkeğin avantajı insanlara tebliği yaparken daha o 

dönemin şartlarına göre daha elverişli olduğu içindir. Düşünün? Amazonlara bir 

peygamber gönderecekseniz, oraya bir erkek göndermezsiniz. Maksat mesajın doğru bir 

şekilde aktarılmasıdır. Kadın erkek farketmez. Onlar bir elçi, aracı.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 
 

(Yusuf 53-12/110) 
 
 

اُءۜ َوَِل  َي َمنك نََشٓ ََّن  فَنُ۪جِ ُ ُسُل َوَظنُّٓوا آَنُمك قَدك ُكِذبُوا َجٓاَءُِهك نَْصك ـََٔس الرُّ تَيك  ِاَذا اس ك
ٓ ِم يَُردُّ َحّ۪تٰ نَا َعِن الكقَوك بَأْس ُ

ِر۪ميَ   الكُمجك

Hattâ iżâ-stey-ese-rrusulu vezannû ennehum kad kużibû câehum 

nasrunâ fenucciye men neşâ/(u)(s) velâ yuraddu be/sunâ ‘ani-lkavmi-

lmucrimîn(e) 

 

Nihayet resûller, umutlarını kestikleri ve yalanlandıklarını zannettikleri 

zaman onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz  kimse kurtuldu. 

Baskınımız mücrim kavimden geri döndürülmez. 
 

Yusuf suresinin 87nci ayetinde Hz. Yakup bir cümle kullanmıştı: “Muhakkak ki kafirler 

kavminden başkası Allah’ın vereceği ferahlıktan, genişlikten umut kesmez” diyordu. Yine 

Zümer suresi 53 de : “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin!” şeklinde sürekli ifadeler 

var, resullerin çevrelerine verdiği tavsiyeler var.  

 

Fakat bu ayette diyor ki: “ Nihayet resuller, umutlarını kestikleri ve yalanlandıklarını 

zannettikleri zaman “. Sanki ikisi bir çelişki gibi duruyor. Aslında burada çelişki yok, zan var.  

 

Burada umut kesilen Allah değil, insanlardır. Resuller, insanların kendilerine inanmayacağı 

konusunda umutlarını kestikleri zaman, bunlar daha bana inanmaz, şeklinde bir zanları 

olduğu zaman, çünkü Allah konu olsaydı, orada zan değil, imandan bahsedilirdi.  

 

Bunlar artık bizi yalanlayacaklar şeklinde bir duyguya düştükleri zaman, onlara artık 

yardımımız geldi, diyor. Hiç bir resul Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez, ama insanların 

inanıp inanmaması konusunda bazen umutsuzluğa düşebilir.  

 

Buradaki “kuzibû” kelimesi şeddeli ve şeddesiz okunmuş. Şeddeli okunduğunda ‘ 

peygamberler insanların inacaklarından umut kestikleri ve kendilerini yalancı 

çıkaracaklarına dair bir kanat oluşturduğu anlamını katıyor, cümleye.  

 

Resuller Allah’tan değil insanların inanmasından umut kestikleri için zan kelimesi özellikle 

seçilmiştir. Zira resuller, kimin inanacağı kimin inanmayacağı konusunda ancak 

zannederler.  

 

Ayette Kur’an’ın ve özellikle de bu surede konu edilen afetler ve bu doğal afetler sonucu 

kurtulan veya kurtulmayan kavimler ile ilgili bir gönderme yapılarak onların ibretle 

okunmasına dair bir ifade kullanılmış.  

 

Eğer kavim Yusuf peygambere tabi olduğu gibi diğer kavimlerde kendilerine gönderilen 

peygamberlere tabi olsalardı herhangi bir afette yaşamlarını yitirmeyeceklerdi. Yusuf 

kıssası helaktan kurtulanlara bir örnektir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Peygamberin dedikleri ile gelecek olan ve asla durdurulamayan (bakın ! burada ne diyor: 

geri döndürülmez bu helak diyor. Geldi mi yani sistem başladı mı , bu asla geri 

durdurulamaz. Ya afet bölgesini terk edeceksin ya da doğru bir tedbir alacaksın. ) afetler 

başladımı durdurulamaz.  

 

Mücrim kavim denmesinin nedeni, mücrim kavim suçlu kavimdir. Suçu karekter,huy haline 

getirmiştir. Suçlular bu tarz resullerin söylemlerine tabi olmakta diğerlerine nazaran daha 

geridedir. O yüzden resulleri hep yalanlarlar. Bu kesimler yaşadıkları mütref yaşam 

alanlarını, o standardı terk etmezler ve helak olurlar.  

 

 

 

(Yusuf 53-12/111) 

 

 

َ يَ  ي بَيك ۪ديَق آل۪ ى َوٰلِكنك تَصك ََتٰ َلكبَاِبۜ َما ََكَن َح۪ديثاا يُفك ِ۪ل اِلك ةن ِِلُوُ۬ َ َوتَفك۪صيَل َديكِه لَقَدك ََكَن ۪۪ف قََصِصهِمك ِعْبك

ِمنُونَ  ٍم يُؤك ةا ِلقَوك َ ى َوَرمحك ٍء َوُهدا  ُُكِ۪ ََشك

 

Lekad kâne fî kasasihim ‘ibratun li-ulî-l-elbâb(i)(k) mâ kâne hadîśen 

yufterâ velâkin tasdîka-lleżî beyne yedeyhi vetefsîle kulli şey-in vehuden 

verahmeten likavmin yu/minûn(e) 

 

Doğrusu, onların kıssalarında ulû’l elbab için bir ibret vardır. Uydurulmuş bir 

hadis değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi tafsil 

eder. Ve mümin ve kavim için hidayet ve rahmettir. 

 
İbret, arapça bir kelimedir. Dilimize oradan geçmiştir. Manası bilinen bir yoldan bilinmeyen 

bir yola köprü kurup (manasıl bir köprü )geçmek demektir. Böylece bilinmeyeni 

keşfetmektir. 

 

Bir de ‘elbab’ kelimesi vardır. Manası özü yakalayan akıllardır.  
 


