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ÖZET 

Kaynağını Kuran'dan alan Yusuf ve Züleyha hikayesi, halk arasında yaygın olarak bilinmektedir ve 
halk ravileri tarafından anlatıldığı biçimleriyle bu hikaye, sıradan insanların kadın-erkek ilişkilerine yakla
şınunı yansıtmaktadır. 
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The story of Joseph and Zuleikha, which is derived from Koran, is widely known among people, and its 
variations told by story-tellers reflect the common man's understanding of gender relations. 
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Türk-İslam kültüründe Leyla ile 
Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin 
gibi ana konusunu karşı cinse duyulan 
aşkın oluşturduğu birçok halk hikayesi 
vardır. Bunların en bilinenlerinden biri 
Yusuf ve Züleyha'dır. Kaynağını doğru
dan Kutsal Kitap'tan almasıyla diğerle
rinden ayrılan bu kıssa, aralarında bazı 
farklar bulunmakla birlikte hem Tev
rat'ta hem de Kur'an'da anlatılmaktadır. 
İlahi vahiy yoluyla insanlara bildirilmiş 
olmasıyla, hikayenin üzerinde büyük bir 
dikkatle durulmuş ve İslam'ın kadın er
kek ilişkilerine bakışı ortaya çıkarılma
ya çalışılmıştır. Yusuf ve Züleyha üzeri
ne bu kadar çok söz söylenmiş olmasının 
bir nedeni de, Kur'an'da anlatılan hika
yenin bir sonuca bağlanmamış olması
dır. Örneğin Züleyha'nın daha sonraları 
neler yaptığından, başına neler geldiğin
den hiç söz edilmemiştir. Bu belirsizlik, 
tefsircileri, mutasavvıfları ve halk hika
yecilerini, kendi anlayışları ve amaçları 
doğrultusunda hikayeye belli bir son 
bulmaya yöneltmiştir. Bu yorumlar, biz-

lere halkbilim açısından önemli bir kay
nak oluşturmakta, bunlar yoluyla insan
ların toplumsal ve dinsel olguları nasıl 
gördükleri veya görmek istedikleri ol
dukça net bir şekilde ortaya çıkmakta
dır. 

İranlı araştırmacı Celal Settari'nin 
Züleyha'ııın Aşk Derdi adlı çalışması (ki
tabın hangi tarihte yazılmış olduğu 
Türkçe basımda belirtilmiyor) Yusuf ve 
Züleyha kıssası hakkında söylenen çeşit
li rivayetleri bir araya getirmektedir. 
Settari, bunu yaparken, Yusuf ve Züley
ha arasındaki ilişkinin Tevrat'ta nasıl 
anlatıldığına da değinmekte ve hikaye
nin Batı kültüründe nasıl işlendiğini 
ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Tev
rat'ta silik bir kişilik olarak Züleyha 
"şehvet düşkünü kötü bir kadın" olarak 
ele alınmış ve Yusufun daha sonra Zü
leyha'dan başka bir kadınla evlendiği 
belirtilmiştir. Söylendiğine göre bu ka
dın Züleyha'nın tersine son derece iffetli 
bir kadındır. Batı'da Charles C. Vals, Ge
org Friedrich Handel, Richard Strauss 
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ve Thomas Mann gibi sanatçılar bu konu 
üzerine eserler vermişler ve eserlerinde 
Yusufu ön plana çıkarırken, Züleyha'dan 
hemen hiç söz etmemişlerdir. 

Ama müslüman yazarlar Batı'daki 
bu durumun tersine, Züleyha'ya önemli 
bir yer vermişler ve zina girişiminde bu
lunmuş olmasını-zina İslam'da büyük 
bir günah olduğu halde-mazur göster
meye gayret etmişlerdir. Böylece, Züley
ha'yı günahkar bir kadın olarak bir ke
nara itmemişler ve onu hem maddi hem 
de manevi anlamda mutlu bir sona layık 
görmüşlerdir. 

Celal Settari, Yusuf ve Züleyha üze
rine yapılan yorumları üç ana kaynak
tan derlemiştir: tefsirciler, mutasavvıf
lar ve sıradan halk kitlelerinin bilinç du
rumunu yansıtan halk hikayecileri. Tef
sircilerin Züleyha'yı "fitne koparan kötü 
bir kadın" (Settari 140) olarak bırakma
yıp, onu "tövbe ettikten. ve müslüman ol
duktan sonra kurtulmuş, hidayete ermiş 
bir eş" (Settari 140) olarak ortaya koyma 
gayreti içerisinde oldukları görülmekte
dir. Tefsirciler, Züleyha'yı önceki kötü ni
teliklerinden arındırmış ve onu bir er
dem timsali haline dönüştürmüşlerdir. 
Böylece, tefsircilerin yorumlarında, duy
duğu aşk yüzünden Züleyha'nın. zinaya 
yönelmiş olması arızi bir durum olarak 
gösterilmeye çalışılmıştır. Züleyha'yı 
topluma kötü bir örnek olarak bırakmak 
istememişler ve duyduğu dizginsiz aşkı 
dinsel dogmalar çerçevesinde terbiye 
ederek onu bir erdem timsaline dönüş
türme gereğini hissetmişlerdir. Muta
savvıflar ise Yusuf ve Züleyha arasında
ki ilişkiye toplumsal açıdan bakmamış
lar ve bu ilişkiden dinsel dogmayı koru
maya yönelik ahlaki dersler çıkarmaya 
çalışmamışlardır. Bunun yerine, Yusuf 
ve Züleyha arasında yaşananları sembo
lik bir anlatım olarak ele alarak, kıssayı 
İlahi Aşk perspektifinden incelemişler
dir. Bu anlamda Züleyha'nın Yusufa 
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duyduğu aşk mecazi bir aşktan başka 
bir şey değildir ve Züleyha yaşadığı de
neyimler sonucunda, içsel olgunluğa ere
rek, mecazi aşktan geçerek gerçek aşkı, 
yani İlahi Aşkı bulmuştur. Bu şekilde 
mutasavvıflar, Züleyha'nın Yusufa duy
duğu aşkı, tefsircilerin yaptığı gibi ahla
ki kaygılarla olumsuzlamaya çalışma
mışlardır. Çünkü, mutasavvıflara göre 
bu mecazi aşk, Züleyha'yı İlahi Aşka 
ulaştıran bir basamak işlevini görmesi 
yönünden, tefsircilerin göremediği daha 
derin bir varoluşsal anlam taşımaktadır. 

Öte yandan Yusuf ve Züleyha kıssa-
. sı, halk rivayetlerinde, bir ibret öyküsü 
veya İlahi Aşka ulaşmanın sembolik bir 
anlatımı olmaktan çıkarak masallaşmış, 
"peri masallarına" (Settari 76) dönüş
müştür. Halk hikayecileri, Yusuf ve Zü
leyha arasındaki ilişkiye, özgün anlatı
mında bulunmayan birçok yeni ögeler 
eklemişler ve halkın istekleri, umutları 
ve arzularını tatmin edecek bir biçime 
dönüştürmüşlerdir. Dolayısıyla, halk ri
vayetleri Yusuf ve Züleyha kıssasının di
ni ve tasavvufi yanlarını daha geri plana 
iterek, onu diğer halk hikayelerinde ol
duğu gibi mucizevi olaylarla dolu bir aşk 
masalı olarak yeniden biçimlendirmiş
lerdir. 

Züleyha'nın Aşlı Derdi adlı çalışma
da Yusuf ve Züleyha kıssasının belli bir 
kuramsal çerçeveden incelenmediği, yal
nızca farklı yorumların sergilenmesiyle 
yetinildiği görülmektedir. Yazar, bu kıs
sanın psikanaliz ve yapısalcılık gibi ku
ramlar çerçevesinde incelenebileceğinin 
farkındadır. Nitekim "İki Yeni Tefsir" ve 
"Kıssanın Yapısı" adlı bölümlerde kıssa
yı psikanaliz ve yapısalcılık açısından 
ele almaya çalışmaktadır. Ne var ki, bu 
bölümlerde, kıssanın psikanalitik çö
zümlemeye oldukça yatkın bir yapısı ol
duğunu kabul etmekle birlikte, kıssanın 
içerisinde çok sayıda bulunan sembolle
ri, rüyaları psikanalitik yönden yorum-
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lamak yerine, bunları dinsel yorumlarla 
açımlamakla yetinmektedir. Öyle ki, 
Freud'un adı bile bütün bu ilgili bölüm
lerde yalnızca bir kere geçmektedir. Öte 
yandan, yazar, kıssayı yapısalcılık açı
sından yalnızca hareket kavramı çerçe
vesinde ele almış ve kıssada geçen kav
ramsal karşıtlıkları listelemekle yetin
miştir. Halbuki yapısalcılık, mitolojiler, 
masallar, akrabalık ilişkileri gibi konu
larda, kıssanın yapısalcı açıdan derinle
mesine incelenmesine elverecek ölçüde 
geniş bir literatüre sahip bulunmakta
dır. Dolayısıyla yazarın bu yaklaşımlara 
şöyle bir değinip geçmiş olması, kıssaya 
daha geniş bir perspektiften bakabil
mekten bizi yoksun bırakmaktadır. 

Ele alınan metnin kutsal kaynakla
ra dayanan bir metin olması, Yusufun 
bir peygamber oluşu ve müslüman top
lumlarda Freud'un yaklaşımına karşı 
tepki duyuluyor olması gibi nedenler ya
zarı, kıssanın psikanalitik açıdan ele al� 
masında bir çekince doğurmuş olabilir. 
Ama psikanalize gösterilen bu ilgisizli
ğin aynı şekilde yapısalcılığa da gösteril
miş olması bu anlamda anlaşılır değildir. 
Eğer, metin anlatılan geleneksel rivayet
lerin yanısıra bu kuramlardan en az biri 
tarafından incelenmiş olsaydı, bu hiç 
kuşkusuz, Yusuf ve Züleyha kıssasına 
alışılagelen yorumlardan çok daha fark
lı bir bakış açısından bakabilmemize ola
nak sağlamış olurdu. 

Kitabın yazılışında yazarın izlediği 
sistematiğin, temel olarak öyküdeki 
olaylar dizisini izlemek biçiminde oluş
tuğu görülmektedir. Ne var ki kitabın, 
Yusuf ve Züleyha kıssasını anlatmayı 
mı, yoksa bu kıssa üzerine yapılmış olan 
rivayetleri eleştirel bir açıdan ortaya 
koymayı mı ön plana çıkardığı anlaşıla
mamakta ve farklı yorumlama biçimleri 
kitabın içerisinde oldukça dağınık bir bi
çimde bulunmaktadır. Bu da, okuyucu
nun ele alınan konuyu derli toplu bir bi-
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çimde algılayabilmesine önemli bir engel 
oluşturmaktadır. 

Ne var ki bu durumun, doğrudan 
doğruya yazarın kendi tercihinden kay
naklandığı söylenebilir. Yazarın kitap 
boyunca kendi yargılarını ortaya koy
mak ve kendi bakış açısını kitaba dayat
mak yerine başkarının görüşlerini yeri 
geldikçe aktarmayı tercih etmiş olduğu 
görülüyor. Ne var ki kitaptaki çok sayı
daki alıntı metnin akışına uydurulmadı
ğı için zaman zaman okumayı güçleştire
biliyor. 

Bol alıntıları, sizi sürekli arka say
falara yollayan dipnot sistemine rağmen 
kıssa tadında bir kitap Settari'nin kita
bı . Size bir son söylemiyor. Onu siz yaza
caksınız. Ama Settari'ye kulak verip işin 
sonunu ne olursa olsun iyiye bağlamak 
gerek. Çünkü: 

Belki de kıssadan alınacak son ib
ret, mihnet çekerken sabreden kişinin 
bir gün devletle tanışacağıdır. Mihnet 
sona erdiğinde rahatlığın gelmesi çok 
sürmez. Bela dağlar gibi gelip azar azar 
gitse de son haddine gelen her şeyin so
nu da gelmiş olur. Sanırım, sabırla her 
şeyin gelip geçeceği, son haddine varan 
bir derdin dermanının kısa zamanda bu
lunacağı umudunu taşımak, muradına 
erememişlerin, kendilerine bir düzen 
kuramamışların, dermansız derd karşı
sında aciz kalanların, ayrılık derdi çeken 
gariplerin her zaman mutluluk kaynağı 
olacak, mihnetlerle dolu bu eski çölde 
onlara direnme gücü verecektir. (204) 
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