YUSUF ALEYH‹SSELÂM
YUSUF
ALEYH‹SSELÂM; Yusuf
aleyhisselâm Yakûb aleyhisselâm›n o¤ludur. Kur’an› kerimde Hazreti Yusuf’un
k›ssas›, baﬂ›na gelen hâdiseler geniﬂ olarak bildirilmiﬂ; Yusuf suresi ile En’âm
ve Mümin surelerinde ondan bahsedilmiﬂtir. Yusuf
aleyhisselâm›n k›ssas›, birçok ibretleri, hikmetleri, incelikleri; âlimlerin, devlet
adamlar›n›n ve onlar›n
emirlerinde olanlar›n hâllerini; düﬂman›n eziyetine
sabretmeyi, gücü yetti¤i
hâlde düﬂman›ndan intikam almamay›; iffet, tevhid,
rüya tabiri, idarecilik, iktisadî tedbirlerle alâkal› dünya
ve ahirete dair pek çok faydalar›; hasedin noksanl›k ve
Allahü teâlân›n yard›m›ndan mahrum kalmaya; sabr›n ise, s›k›nt› ve gamlardan
kurtulmaya sebep oldu¤unu; Hazreti Yakûb’un sabretti¤i için maksuduna kavuﬂtu¤unu; Yusuf aleyhisselâm›n da sabredenlerden
oldu¤unu ihtiva etmektedir.

K›ssalar›n en güzeli
Yusuf aleyhisselâm›n
k›ssas›na, tarih kitaplar›nda ve baﬂka eserlerde de
yer verilmiﬂtir. Ancak,
Kur’an-› kerimde, eﬂsiz bir
ifade; benzeri olmayan bir
fesahat ve belâgatla anlat›lm›ﬂt›r. Böylece baﬂka kitaplar›n
anlat›ﬂlar›,
Kur’an-› kerimin yüksek
fesahat ve belâgat› yan›nda pek sönük kalm›ﬂt›r. Bu
yüzden Yusuf aleyhisselâm›n k›ssas›n›n anlat›ld›¤›
Yusuf suresi için, bizzat Allahü teâlâ mealen buyurmuﬂtur ki:
(Bu sure-i celîleyi sana
vahyetmemizle ahsen-ülkasas› [k›ssalar›n en güzelini] anlataca¤›z. Hâlbuki,
sen daha önce bundan
[Yusuf aleyhisselâm›n k›ssas›ndan] asla haberdar
de¤ildin.) [Yusuf 3]
Mekkeli müﬂrikler, Resûlullah efendimize suâl
sorarak s›k›nt› vermek,
Onu zor durumda b›rakmak için, Medine Yahudile-
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rine adam gönderip, çeﬂitli
suâller ö¤rendiler. Bu suâllerden biri de; “Yakûb aleyhisselâm›n evlâd› ve ailesi
neden M›s›r’a göç etmiﬂtir? Hazreti Yusuf’un k›ssas› nedir?” ﬂeklindeki suâllerdi. Mekkelilerin bu sorular› üzerine Allahü teâlâ,
Yusuf suresini gönderdi.
Böylelikle, Yusuf aleyhisselâm hakk›nda en do¤ru ve
en güzel bilgileri Müslümanlar ö¤renmiﬂ oldular.
Yakûb aleyhisselâm›n
12 o¤lu olmuﬂtur. Bunlardan Hazreti Yusuf ile kardeﬂi Bünyamin, Hazreti
Yakûb’un en küçük o¤ullar› idi.
Yakûb aleyhisselâm,
Hazreti Yusuf do¤unca, aln›ndaki nübüvvet nurunu
görmüﬂ, bu yüzden ona
di¤er o¤ullar›ndan daha
fazla ihtimam gösterir olmuﬂtu.
Bilhassa
annesinin,
Bünyamin’in do¤umundan sonra vefat› ve Yusuf
ile kardeﬂinin öksüz kal-

mas›, babalar›n›n onlara
karﬂ› olan ilgisini daha da
art›rd›. Di¤er kardeﬂleri,
onlar› k›skanmaya baﬂlad›.
Babas›, Hazreti Yusuf’u
küçük oldu¤u için, halas›n›n yan›na b›rakt›. Hazreti
Yusuf halas› ölünceye kadar onun yan›nda kald›.
Yakûb aleyhisselâm, k›z
kardeﬂinin
vefat›ndan
sonra kendi yan›na al›p,
bir an bile ayr› kalamaz oldu. Bu durum kardeﬂlerinin k›skançl›klar›n›n iyice
artmas›na sebep oldu.
Yusuf aleyhisselâm büyüdükçe, Allahü teâlân›n
lütfuyla gittikçe güzelleﬂiyor, ahlâk ve yüz güzelli¤i
ile insanlar›n sevgisini cezbediyordu. Çünkü onda
Allahü teâlân›n verdi¤i ayr› bir güzellik vard› ve gerçekten çok güzeldi. Nitekim Resûlullah efendimiz,
Mirac gecesi semaya götürüldü¤ünde Hazreti Yusuf’u gördü. Cebrail aleyhisselâma; “Bu kimdir?”
diye sordu. Cebrail aleyhisselâm da; “Yusuf aley-
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hisselâmd›r.” dedi. Eshab-›
kiram da; “Onu nas›l gördün?” diye suâl ettiler. Resûlullah efendimiz de;
“Ondördüncü gecedeki ay
gibi.” buyurdular.
Yusuf aleyhisselâm, bir
cuma gecesi, babas›n›n
yan›nda yat›yordu. Ans›z›n, heyecanla uyand›. Babas› Yakûb aleyhisselâm,
“Ne oldu, bir ﬂey mi var?”
diye sorunca, ﬂöyle anlatt›:
- Rüyamda, yüksek bir
da¤›n tepesinde imiﬂim.
Etrafta ›rmaklar, yeﬂil
a¤açlar vard›. Bu s›rada
gökten, on bir y›ld›z, Güneﬂ ve Ay gelip bana secde ettiler.

Hazreti Yusuf’un anlatt›klar›n› dinleyen Yakûb
aleyhisselâm, on bir y›ld›z›n Hazreti Yusuf’un kardeﬂleri, Güneﬂ’in kendisi
ve Ay’›n da zevcesi oldu¤u
ﬂeklinde tabir etti. Yakûb
aleyhisselâm, ilerde di¤er
o¤ullar›n›n Hazreti Yusuf’a itaat edeceklerini,
hatta Hazreti Yusuf’un,
kendisini bile geçece¤ini
anlad›. Rüya tabirinde mahir olan evlâtlar›n›n, Yusuf
aleyhisselâm›n rüyas›n›
duyduklar› takdirde onu
k›skanacaklar›n›,
hatta
ﬂeytan›n vesvesesi ile ona
bir kötülük bile yapmaya
kalk›ﬂacaklar›n› düﬂündü.

peygamberler tarihi ansiklopedisi 377

YUSUF ALEYH‹SSELÂM
Hazreti Yusuf’a tembih
edip dedi ki:
- Ey o¤ulcu¤um! Sak›n
rüyan› kardeﬂlerine anlatma! Sonra ﬂeytan›n vesvesesi ile helâk›n için sana
kötülük yap›p, tuzak kurarlar. Muhakkak ki ﬂeytan, insan›n apaç›k düﬂman›d›r. Rabbin bu rüya
ile dereceni yükseltti¤i gibi seni seçecek, peygamberlik verip, sana rüya tabiri ilmini ö¤retecek. Allahü teâlâ seni aziz eyleyip,
sana devlet ve ululuk verecek, kardeﬂlerin sana
muhtaç olacaklard›r. Daha
önce atalar›n ‹brahim ve
‹shak’a nimetlerini peygamberlik ile tamamlad›¤› gibi sana ve Yakûb’un
soyuna da nimetlerini tamamlayacakt›r. ﬁüphesiz
ki, Rabbin bu nimetlere
müstahak olanlar› bilir.
Lâz›m olan iﬂlerde hikmetini icra eder.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤luna ihtiyatl› davranmay› bu ﬂekilde tavsiye etmiﬂti. Çünkü, Yusuf aley-

hisselâm›n kardeﬂleri rüya
tabirini iyi bilirlerdi. Bu sebeple Yakûb aleyhisselâm, onlar›n Yusuf’a haset
etmelerinden korktu¤u
için, haset ederler, dedi.
Bir baba evlâd›n›n hay›rl›
olmas›n› ister, fakat kardeﬂ kardeﬂin kendinden
hay›rl› ve daha iyi olmas›n› istemez. Yusuf aleyhisselâm gördü¤ü rüyay› kardeﬂlerine anlatsayd›, bu
onlar›n hoﬂuna gitmeyecekti. Çünkü rüyan›n insan
üzerinde tesiri vard›r. Nitekim bir hadis-i ﬂerifte buyuruldu ki:
(Sâlih, iyi rüyadan kalb
sevinir. Bu rüya Allahü teâlâdand›r. Kötü rüya
hulmdür [korkulu rüyad›r],
kalb onu istemez. Böyle
rüya ﬂeytandand›r. Biriniz,
hoﬂuna giden bir rüya görürse, onu sevdi¤i kimseye anlats›n. Hoﬂuna gitmeyen bir rüya görürse,
onu kimseye anlatmas›n.)
Yakûb aleyhisselâm
Yusuf aleyhisselâm›n rüyas›n› üç ﬂeyle tabir etti: 1-
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Yusuf aleyhisselâma peygamberlik verilece¤i, 2Rüya tabiri ilminin ö¤retilece¤i, 3- Allahü teâlân›n,
onun üzerindeki nimetlerini tamamlayaca¤›...
Bu rüya hâdisesinden
sonra, Hazreti Yakûb’un
Hazreti Yusuf’a karﬂ› olan
muhabbeti daha da artt›.
Elinde olmadan ona ve dolay›s›yla Hazreti Yusuf’la
anneleri ayn› olan kardeﬂi
Bünyamin’e daha çok ilgi
göstermeye baﬂlad›. Hazreti Yakûb’un di¤er o¤ullar›,
babalar›n›n Yusuf aleyhisselâm ve kardeﬂine olan bu
sevgisini görüp, k›skan›yorlard›. Diyorlard› ki:
- Onlar daha küçükler,
bir faydalar›, iﬂ yapabilecek durumlar› yok. Hâlbuki biz, güçlü kuvvetli kimseleriz. Geçim iﬂlerini biz
görüyoruz. Babam›za daha faydal›y›z. Buna ra¤men babam›z, onu bizden
fazla seviyor.
Bu sebeple, Yakûb
aleyhisselâm›n Hazreti

Yusuf’a olan sevgisini
kendileri aç›s›ndan hatal›
buluyorlard›.
Fakat Yakûb aleyhisselâm, Yusuf aleyhisselâm›,
elinde olmayarak ister istemez kalben seviyordu. Ayr›ca Yusuf ve kardeﬂi Bünyamin’in anneleri, daha
onlar çocuk iken öldü¤ü
için onlara daha fazla sevgi
ve ﬂefkat göstermiﬂti. Bir
de Yakûb aleyhisselâm,
Hazreti Yusuf’ta, di¤er
o¤ullar›nda
görmedi¤i
rüﬂd ve asaleti görmüﬂtü.
Sevgisinin bir sebebi de
bu idi. Buna ilâveten Yusuf
aleyhisselâm da, babas›n›n r›zas›n› celbedici güzel
hizmetler yap›yordu.
Yakûb aleyhisselâm›n
di¤er o¤ullar›, ﬂeytan›n
da vesvesesiyle Hazreti
Yusuf’u iyice k›skand›lar.
Zaten öteden beri babalar›n›n ona gösterdi¤i sevgi
ve verdi¤i k›ymet, onlar›
yak›p bitiriyor, babalar›n›n sevgisini, Yusuf’un
üzerinden al›p, kendilerine çekmeye çal›ﬂ›yorlar-
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d›. Bunda baﬂar›l› olam›yorlard›. Bir de buna rüya
hâdisesinden sonra Yakûb aleyhisselâm›n Hazreti Yusuf’a alâkas›n›n biraz daha artmas› üzerine,
haset ve k›skançl›klar›
had safhaya ulaﬂt›.
Bunun üzerine toplan›p
aralar›nda konuﬂtular. Yusuf’u babalar›ndan uzaklaﬂt›rmaya karar verdiler.
Bunun için de; “Ya öldürürüz veya onu babam›za
ulaﬂamayaca¤› çok uzak
bir yere b›rak›r›z. Burada
onu y›rt›c› hayvanlar yer
veya ölür.” dediler. Hazreti Yusuf’u bu ﬂekilde uzaklaﬂt›rmakla, babalar›n›n
sevgisini kendilerine çekeceklerini zannediyorlard›.
Ancak yapt›klar› iﬂin
büyük günah oldu¤unu
bilmiyor da de¤illerdi. Ancak Yusuf aleyhisselâm›
uzaklaﬂt›r›nca, babalar›na
güzel hizmetlerde bulunup, babalar›n›n sevgisini
kendi üzerlerine çekeceklerini umuyorlard›.

Neticede hepsi, Yusuf
aleyhisselâm› kuyuya atmakta ittifak ettiler. Atmaya kararlaﬂt›rd›klar› kuyu,
bilinen bir kuyu idi. Ona
gidip-gelen çok olurdu.
Kuyuya att›klar›nda hemen ölmeyece¤ini, oradan geçen yolcular›n onu
ç›kar›p götüreceklerini,
dolay›s›yla oradan kurtulaca¤›n› kuvvetle umuyorlard›.
Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar›, Hazreti Yusuf’u
kuyuya atma karar›n› verdikten sonra, kardeﬂlerini
babas›ndan istemek iﬂini
Yehûda’ya havale ettiler.
Çünkü Yakûb aleyhisselâm, di¤er o¤ullar› içinde
en çok Yehûda’n›n sözüne
itibar ederdi. Ayr›ca Yehûda, Yusuf’un öldürülmesine raz› de¤ildi. Kardeﬂlerinin ona bir kötülük yapmalar›ndan korktu. Onlardan, öldürmeyip kuyuya
atacaklar›na dair kesin söz
ald›. Hep birlikte Yakûb
aleyhisselâm›n huzuruna
vard›lar. Yehûda, kardeﬂ-
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leri ad›na babas›ndan,
Hazreti Yusuf’la beraber
k›rlara gitmek için izin istedi.
Di¤er kardeﬂler de babalar›na diller döktü. Her
zaman yapt›klar› gibi, ertesi gün de koyunlar›n› otlatmak için k›ra giderek,
çay›r ve çimenler üzerinde
istirahat edip, koﬂu ve ok
atma yar›ﬂ› yapacaklar›n›
ve yanlar›nda Yusuf’u da
götürmek
istediklerini
söylediler ve dediler ki:
- Ey babam›z! Kardeﬂimiz Yusuf’u da yar›n bizimle k›ra gönder, yesin,
içsin, ok atmak ve koﬂmak
suretiyle oynas›n. Biz onu
elbette muhafaza ederiz.
Yakûb aleyhisselâm, rüyas›nda on tane kurdun
Hazreti Yusuf’a hücum
edip, öldürmeye çal›ﬂt›klar›n› görmüﬂtü. O kurtlardan
biri onu himaye etmiﬂ, bu
s›rada yer yar›larak Yusuf
aleyhisselâm oraya girmiﬂ,
üç gün sonra tekrar ortaya
ç›km›ﬂt›. Yakûb aleyhisse-

lâm, bu rüyadan sonra kardeﬂlerinin Yusuf’a bir ﬂey
yapmalar›ndan korkar olmuﬂtu. Bunun için Hazreti
Yusuf’u kardeﬂleriyle göndermek istemiyordu. Onlara dedi ki:
- Onu götürmeniz beni
mahzun eder. Siz ondan
habersiz iken kurt gelip,
onu yemesinden korkar›m.
- Biz kuvvetli bir cemaat iken onu kurt yerse, âciz
ve güçsüz kimseler olmuﬂ
oluruz.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤ullar›n›n teminat verip
›srar etmeleri ve Hazreti
Yusuf’un da onlarla beraber gitmek için meyletmesi üzerine, kazaya raz›
olup, izin verdi.
Bu arada Yakûb aleyhisselâm; “Onu kurt yemesinden korkar›m” sözü
ile o¤ullar›na ipucu verdi.
Hazreti Yusuf’un baﬂ›na
getirecekleri iﬂten sonra,
dönüﬂlerinde, babalar›na
verecekleri cevab› onun
a¤z›ndan ald›lar. Çünkü
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onlar, o zamana kadar,
kurdun insan› yiyebilece¤ini bilmiyorlard›. Âlimlerimiz buradan, kiﬂinin hasm›na ipucu telkin etmesinin uygun olmad›¤›n› anlam›ﬂlard›r. Nitekim hadisi ﬂerifte; “Belâ, a¤›zdan ç›kan söze ba¤l›d›r.” buyuruldu.
Yakûb aleyhisselâm sabah olunca, Hazreti Yusuf’a; “Gel ﬂimdi seni bir
kere öpeyim ve güzel kokunu koklayay›m. Belki
bir daha seni göremem.
Zira dünya ayr›l›k evidir.”
dedi. Elbisesini giydirdi,
güzel kokular sürdü. Ba¤r›na bas›p öptükten sonra
kardeﬂlerine ›smarlay›p,
“Yusuf’u iyi gözetin!” diye
tembih etti. Onlar da gözetip koruyacaklar›na dair
söz verdiler.
Hazreti Yusuf’un
kuyuya at›lmas›
Kardeﬂleri, Yusuf aleyhisselâm› al›p, gayet izzet
ve ikram ile k›ra do¤ru gö-

türdüler. Yolculuk gerçekten güle oynaya baﬂlam›ﬂt›. Yusuf aleyhisselâm,
“Ne iyi ettim de kardeﬂlerimle beraber ç›kt›m.” diye düﬂünmeye baﬂlam›ﬂt›.
Ancak bu neﬂeli durum
uzun sürmedi. ﬁehirden
iyice uzaklaﬂ›p, ba¤›rmakla duyulamayacak kadar
bir mesafeye gelince, kardeﬂleri Yusuf aleyhisselâma eziyet etmeye baﬂlad›lar.
A¤abeyleri, Hazreti Yusuf’a yapt›klar› eziyetleri o
kadar art›rd›lar ki, Yehûda,
onu öldüreceklerinden
korktu. Onlara dedi ki:
- Bana, onu öldürmeyece¤inize dair söz vermiﬂtiniz!
Bunun üzerine eziyeti
b›rakt›lar. Az sonra atmay›
kararlaﬂt›rd›klar› kuyunun
yan›na vard›lar. Bu kuyunun üst taraf› dar, alt› ise
geniﬂti. Kardeﬂleri, Yusuf
aleyhisselâm› kuyunun
baﬂ›na getirdiler. Gömle¤ini ç›kar›p ald›lar. Yusuf
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aleyhisselâm kardeﬂlerine
bak›yordu. Kardeﬂlerden
biri dedi ki:
- Ey Yusuf! ﬁunu iyi bilesin ki bugünden sonra bizleri de, baban› da bir daha
göremeyeceksin. Çünkü...
Bir baﬂka kardeﬂi de bu
sözü tamamlad›:
- Çünkü seni ﬂimdi ﬂu
kuyuya b›rakaca¤›z.
Bu sözler ﬂaka ile söylenmiﬂ sözler de¤ildi. Böylece kararlar› Hazreti Yusuf’a tebli¤ edilmiﬂti. Derhal kollar›ndan tutarak kuyuya sark›tt›lar. Yusuf
aleyhisselâm kardeﬂlerine, yapt›klar› hareketin,
babalar›n›n sevgisini kazand›rmayaca¤›n› belirtmesine ra¤men dinlemediler ve dediler ki:
- Haydi Yusuf yolun aç›k
olsun, güle güle... Bir daha
bizimle babam›z›n aras›na
gireyim deme sak›n! Ayr›ca öldürmedi¤imiz için bize teﬂekkür borçlu oldu¤unu da hiç unutma sevgili
kardeﬂimiz...

Bu sözlerle kuyuya b›rakt›lar. Kuyuda su vard›.
Yusuf aleyhisselâm suyun
içine düﬂtü. Bu s›rada Yusuf aleyhisselâm ﬂu duây›
okudu: “Ya ﬂâhiden gayre
gâibin ve ya karîben gayre
baîdin ve ya gâliben gayre
ma¤lûbin. ‹c’al lî min emrî
ferecen ve mahrecâ. = Ey
gâib olmayan ﬁâhid! Ey
uzak olmayan Karîb! Ey
ma¤lûp olmayan Galip!
Beni bu musibetten kurtar! Bunun için bana bir ç›k›ﬂ yolu nasip et!”
Bu esnada Allahü teâlâdan Cebrail aleyhisselâma; “Kuluma yetiﬂ ey
Cebrail!” hitab› geldi.
Cebrail aleyhisselâm
derhal yetiﬂerek onu bo¤ulmaktan kurtard› ve
onu, suyun içindeki bir kayan›n üstüne oturttu. Sonra Yusuf aleyhisselâma
Allahü teâlân›n selâm›n›
tebli¤ etti ve “Sen kardeﬂlerine birgün bu yapt›klar›n› haber vereceksin!” dedi. Ayr›ca duâ etmesini,
Allahü teâlâya yalvarma-
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s›n›, Allahü teâlân›n yap›lan duâlar› kabul edece¤ini söyledi. ﬁöyle duâ etmesini bildirdi:
“Allahümme ya kâﬂife
külli kürbetin ve ya mûcibe
külli da’vetin ve ya câbire
külli kesîrin ve ya müyessire külli asîrin ve ya sâhibe
külli garîbin ve ya mûnise
külli vahîdin ve ya lâ ilâhe
illâ ente es’elüke en’tec’ale
lî ferecen, mahrecen ve en
takzife hubbeke fî kalbî
hatta lâ yekûne lî hemmün
ve lâ zikru gayrike ve en
tehfezanî ve terhamenî ya
Erhamerrâhimîn = Ey her
belây› kald›ran, her duây›

kabul eden, k›r›k kalbleri saran, iyileﬂtiren, her güçlü¤ü
kolaylaﬂt›ran, her garibin
sahibi ve yaln›zlar›n teselli
edicisi, ey kendisinden baﬂka ilâh olmayan! Beni içinde bulundu¤um s›k›nt›dan
kurtarman›, onun için bana
bir ç›k›ﬂ yolu nasip etmeni,
muhabbetini kalbime koyman›, böylece benim için
senden baﬂka bir düﬂünce
ve zikir olmamas›n›, her
türlü musibetten muhafaza
buyurman›, bana merhametinle muamele etmeni
isterim. Ey merhametlilerin
en merhametlisi olan Allah›m!”
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Yusuf aleyhisselâm kuyuda Cebrail aleyhisselâm›n ö¤retti¤i duây› edip,
Allahü teâlây› zikretmeye
baﬂlad›. Allahü teâlân›n
isimlerini (Esmâ-i hüsnây›) söyledi. Melekler Yusuf
aleyhisselâm›n zikrini duyup, çevresine topland›lar.
Yusuf aleyhisselâmla yak›nl›k peyda ettiler. Bu sebeple Yusuf aleyhisselâm
kuyuda yaln›zl›k çekmedi.
Kardeﬂleri, Yusuf aleyhisselâm›n s›rt›ndan ç›kard›klar› gömle¤i, kana bulad›lar ve Yakûb aleyhisselâma götürdüler. “Yusuf’u
kurt yedi. ‹ﬂte onun kanl›
gömle¤i!” diye göstereceklerdi. Babalar›n›n yan›na akﬂam vakti geldiler.
Çünkü onlar için bu zaman, mazeret için en müsait vakitti. Eve yaklaﬂ›rken, her biri yalanc›ktan
a¤lamaya, ba¤r›ﬂ›p ç›¤r›ﬂmaya baﬂlad›.
Yakûb aleyhisselâm
onlar›n a¤lamalar›n› iﬂitip
d›ﬂar› ç›kt›, hepsini üzüntülü bir hâlde gördü. Onla-

ra; “Sürülerinize mi bir
ﬂey oldu? Ne var?” dedi.
Onlardan; “Hay›r!” cevab›n› al›nca, Hazreti Yusuf’un nerede oldu¤unu
sordu. Onlar da getirdikleri kanl› gömle¤i göstererek dediler ki:
- Ey babam›z! Biz yar›ﬂ
yapmak üzere gitmiﬂ, Yusuf’u da eﬂyalar›m›z›n ve
elbiselerimizin yan›na b›rakm›ﬂt›k. Geri döndü¤ümüzde bir de ne görelim,
onu kurt yemiﬂ. Biz do¤ru
söyleyenler olsak da sen
bize inanmazs›n.
- Hay›r, nefsleriniz sizi
aldat›p böyle büyük bir
iﬂe sürüklemiﬂ. Art›k bana
düﬂen sabr-› cemildir. Sizin bu yapt›klar›n›z üzerine sabr›mla Allahü teâlâdan yard›m isterim.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤lu Yusuf’un kana bulanm›ﬂ gömle¤ini yüzüne gözüne sürdü, gömle¤e bakt›. Kanl› gömle¤in hiç y›rt›lmam›ﬂ oldu¤unu görünce; “O kurdun Yusuf’uma
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karﬂ› ﬂefkati sizden fazla
imiﬂ. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuﬂak
huylusunu
görmedim.
O¤lumu yemiﬂ de s›rt›ndaki gömle¤ini bile y›rtmam›ﬂ.” dedi ve takdîre
raz› olup, sabr-› cemilin
kendisi için en güzel yol
oldu¤unu söyledi.
Bu sözü ile asl›nda onlar›n yapt›klar› hilenin fark›na vard›¤›n› o¤ullar›na
hissettirmiﬂti. Ayr›ca ufak
bir araﬂt›rma ile meselenin asl›n› da ö¤renebilirdi.
Ancak ilâhi takdîrin böyle
oldu¤unu anlad›¤› için, Allahü teâlâdan sabr-› cemil
diledi. Bu hâdise ayr›ca
göstermiﬂtir ki; hile yapanlar mutlaka bir yerde
aç›k vermekte ve hileleri
ortaya ç›kmaktad›r.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤ullar›n›n verdi¤i habere
karﬂ› tahammül gösterebilmek için, Allahü teâlâdan
yard›m istedi. Çünkü, sabredebilmek, musibete tahammül göstermek, ancak
Allahü teâlân›n yard›m› ile

mümkündür. ‹nsanda nefsanî ve ruhî sebepler vard›r. Nefsanî sebepler, insan› belâ ve musibete karﬂ›
feryada yöneltir. Ruhî sebepler ise, sabretmeye ve
kadere r›za göstermeye
sevkeder. Belâ ve musibete
duçar oldu¤u zaman, insan›n içinde, bu iki s›n›f aras›nda mücadele baﬂlar. Allahü teâlân›n yard›m› olmazsa, nefsanî sebeplere
galip gelinemez. Çünkü insan›n nefsi devaml› feryat
eder, hiçbir zaman sab›r ve
r›za göstermez.
Asl›nda Yakûb aleyhisselâm, o¤ullar›n›n Hazreti
Yusuf’a haset ettiklerini ve
onun hayatta oldu¤unu biliyordu. Çünkü daha önce
gördü¤ü rüyay› Yusuf’a;
“Rabbin seni seçecek!”
ﬂeklinde tabir etmiﬂti.
Hazreti Yusuf’un
M›s›r’da sat›lmas›
Yusuf aleyhisselâm kuyuya at›ld›ktan bir müddet
sonra, Medyen’den gelip
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M›s›r’a gitmekte olan bir
kervan, kuyunun yak›n›nda
konaklad›. Su getirmesi için
sakalar›n› kuyuya gönderdiler. Saka, kuyunun baﬂ›na
var›p, kovas›n› sark›tt›. Kova, kuyunun dibine inince,
Yusuf aleyhisselâm da kovayla beraber d›ﬂar›ya ç›kt›.
Saka, su beklerken, gözün
görmedi¤i derecede güzel
bir çocuk ç›km›ﬂt›. Heyecanla arkadaﬂlar›na, “Müjde,
iﬂte bir civan!” diye seslendi. Yusuf aleyhisselâm sükût etti. Hiç konuﬂmad›.
“Ben Yakûb aleyhisselâm›n
o¤luyum!” demedi. Zira
kervanc›lar kendisini b›raksa bile, kardeﬂlerinin kendisini rahat b›rakmayacaklar›n› biliyordu. Ayr›ca kervanc›lar da onu köle olarak sat›p üç beﬂ kuruﬂ menfaatlenmeyi umuyorlard›. Böyle bir durumda onu serbest
b›rakmazlard›.
Bu hâdiseden sonra,
kardeﬂleri kuyuya gelip bakm›ﬂlar, Yusuf aleyhisselâm›
bulamay›nca, öldü diye kesin hüküm vermiﬂlerdi.

Hazreti Züleyha
Yusuf aleyhisselâm› kuyudan ç›karan kervanc›lar,
onu M›s›r’a götürüp pazara ç›kard›lar. Birçok kimse
ona müﬂteri oldu. Fiyat›
çok yükseldi. Yüzünde parlayan nur, herkesi celbediyor, görenleri hayran b›rak›yordu. Herkes onu sat›n
almak istiyordu. Hatta bir
kocakar› bile iki yumak iplikle onu sat›n almak istedi. O s›rada M›s›r Firavunu, Reyyân bin Velîd Amâlikî idi. Onun, yetkilerini
havale etti¤i bir maliye vekili vard›. Ona “Azîz” denirdi. Azîz, Hazreti Yusuf’u
kervanc›lardan çok yüksek
bir fiyata sat›n ald›. Ancak
sat›n almak için verdi¤i para, Yusuf aleyhisselâm için
çok az bir para idi.
Allahü teâlâ Azîzin kalbine, Yusuf aleyhisselâm›n muhabbetini yerleﬂtirdi. Eve var›nca, han›m›
Zeliha’ya dedi ki:
- Bu çocu¤a iyi bak, ikramda kusur etme! Köle
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gibi, hizmetçi gibi küçük
düﬂürücü iﬂlerde kullanma ve azarlama! Ona izzet ve ikramda bulun!
Umulur ki, bize faydas›
olur. Yahut onu evlât ediniriz.
Yusuf aleyhisselâm›
sat›n alan M›s›r Azîzinin,
han›m› Zeliha (Farsça; Züleyha)’dan çocuklar› olmam›ﬂt›. Azîz, o yüzden Yusuf
aleyhisselâm› evlât edinmeyi düﬂünmüﬂtü.
Yusuf aleyhisselâm,
M›s›r Azîzinin evinde gayet rahatt›. Azîz, han›m›na
s›k› s›k›ya tembih etmiﬂ,
ona ihtimam göstermesini söylemiﬂti. Bu arada
Hazreti Yusuf, babas›ndan
ve kardeﬂlerinden y›llar
geçmesine ra¤men hiç
haber alamam›ﬂt›. Ancak
ﬂimdilik yapabilece¤i bir
ﬂey de yoktu.
Züleyha böyle tatl› ve
sevimli çocu¤u ömründe
hiç görmemiﬂti. Ona gerekli ihtimam› gösteriyor,
yan›ndan ay›rm›yordu.

Yusuf aleyhisselâm da bir
aile ortam›na kavuﬂmuﬂtu. Aradan zaman geçip
Hazreti Yusuf büyüdükçe,
Züleyha’da da bir hâller
olmaya baﬂlam›ﬂt›. Zaten
Hazreti Yusuf’un yüzünde
parlayan nübüvvet nuru,
herkesi hayran b›rak›rd›.
Bu hâl, Züleyha’n›n ona
âﬂ›k olmas›na yol açm›ﬂt›.
Hazreti Yusuf için süsleniyor, onu kendisine celbetmek için hâlden hâle giriyordu. Fakat Yusuf aleyhisselâm hiç itibar etmiyordu.
Azîzin han›m› Züleyha,
genç ve güzel bir kad›nd›.
Azîz ise ›nnin, yani iktidars›z, güçsüz bir kimse idi.
Yusuf aleyhisselâm ise
ak›llara durgunluk verecek
derecede güzeldi.
Birgün Züleyha evde
kimse yokken, kap›lar› kapad› ve ondan murad almak istedi. “Hemen yan›ma gel!” dedi. Daveti gayet aç›kt›. Ancak Yusuf
aleyhisselâm bir peygamberdi ve Allahü teâlâdan
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korkar, böyle bir ihaneti
yapamazd›. Bunun üzerine hemen dedi ki:
- Efendim iyi bakman
için, beni sana b›rakt›. Bunun karﬂ›l›¤›nda onun haremine h›yanet etmekten
Allaha s›¤›n›r›m. Zina ile
nefsine zulmedenler felah
bulmazlar, maksatlar›na
kavuﬂamazlar.
Züleyha, arzusuna kavuﬂmay› kafas›na koymuﬂtu. Yusuf aleyhisselâm›n reddetmesiyle pes
edecek de¤ildi. Yalvar›yor,
çeﬂitli vaatlerde bulunuyordu. Ancak Allahü teâlân›n korumas› alt›nda olan
Yusuf aleyhisselâm hep
reddediyordu. Bir ara f›rsat›n› bulan Yusuf aleyhisselâm, kap›ya at›ld›. Züleyha da peﬂinden koﬂtu.
Ona yetiﬂince, kap›dan
ç›kmamas› için, arkas›ndan gömle¤ini yakalay›p,
kendisine do¤ru çekti.
Çekmesi ile beraber gömle¤in arkas› y›rt›ld›. Bu hâlde kap›dan d›ﬂar› ç›k›nca,
Züleyha’n›n amcas›n›n

o¤lu ve Azîz ile karﬂ›laﬂt›lar. Her ikisi de orada duruyordu.
Züleyha, kocas› olan
Azîzi görünce, töhmet korkusu ile Yusuf aleyhisselâmdan önce söze baﬂlad›:
- Senin han›m›na kastedenin cezas› nedir?
Sonra da, kocas›n›n,
Yusuf aleyhisselâm› öldürmesinden korktu. Daha kocas›n›n konuﬂmas›na f›rsat vermeden, sözüne ﬂöyle devam etti:
- Onun bu cezas›, ancak hapse at›lmas›, tasarruftan men edilmesi yahut
sopa ile dövülmesidir.
Züleyha, sopa ile dövülmesinden önce, hapsedilmesini söyledi. Çünkü Yusuf’u çok seviyordu. Seven, sevdi¤inin ac› çekmesini istemez. Ayr›ca Yusuf
aleyhisselâm hakk›nda hapis ve ona azap etmekten
biri ile muamele edilmesi
lâz›m gelece¤ini aç›kça beyan etmedi ve onu korumak için de umumî bir ifa-
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de kulland›. Yap›lacak muamelenin de uzun de¤il, bir
veya iki gün gibi k›sa bir
müddet olmas›n› istedi.
Yusuf aleyhisselâm onun
bu sözlerini iﬂitince, kendisine isnat edilen bu töhmeti
defetmek için dedi ki:
- O benim nefsimden
murad almak istedi. Ben
ise teklifini kabul etmeyip
kaçt›m.
Asl›nda, Yusuf aleyhisselâm, Züleyha’n›n kendisine yapt›klar›n› ifﬂa etmek istemiyordu. Ancak
Züleyha, onun hakk›nda
bu sözleri sarfedip ﬂerefine ve nezaketine yak›ﬂmayan sözler sarfedince, bu
töhmetin alt›ndan kalkmak zorunda kald›. Bu sebeple; “O benim nefsimden murad almak istedi.”
dedi. Yoksa, Züleyha’n›n
bu hâlini ifﬂa etmezdi.
Bu s›rada Züleyha’n›n
akrabalar›ndan biri ﬂöyle
hüküm verdi:
- E¤er Yusuf’un gömle¤i, önünden y›rt›lm›ﬂsa,

Züleyha hakl›; arkas›ndan
y›rt›lm›ﬂsa, Yusuf do¤ru
söyleyicidir.
Hâkim mevkiinde olan
kiﬂi, Hazreti Yusuf’un
gömle¤inin arkadan y›rt›lm›ﬂ oldu¤unu ve Yusuf
aleyhisselâm›n
do¤ru
söyledi¤ini anlay›nca, Züleyha’ya döndü ve dedi ki:
- Hiç ﬂüphe yok ki, bu
sizin kurdu¤unuz tuzaklardan biridir. ﬁüphe yok ki,
siz kad›nlar›n tuzak ve hileniz büyüktür.
Bütün alâmetler, hâdiseye Züleyha’n›n sebep oldu¤unu gösterince, Azîz
utand›. Yusuf’un do¤ru,
kar›s›n›n ise yalan söyledi¤ini anlad›. Ancak bu durumun yay›lmamas› için,
Hazreti Yusuf’a; “Ey Yusuf,
bu durumu kimseye söyleme! Bu mesele yay›lmas›n!” dedikten sonra, kar›s›na dönerek sözlerine
ﬂöyle devam etti:
- Ey kad›n! Sen de günah›n için tevbe et! Çünkü
hata edicilerden oldun.
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Hazreti Yusuf’un kendisine isnat edilen töhmetten, suçtan uzak ve temiz
oldu¤una dair baﬂka alâmetler de vard›. Bunlardan
birincisi; Hazreti Yusuf asl›nda hür olmas›na ra¤men, görünüﬂte Azîzin kölesiydi. Böyle bir kimsenin, efendisinin han›m›na
el uzatmas› mümkün olmazd›. Bu uzak bir ihtimaldir. ‹kincisi; gerek Azîz, gerekse yan›nda bulunanlar,
Hazreti Yusuf’un kap›dan
ç›kmak için süratle koﬂtu¤unu görmüﬂlerdi. E¤er
niyeti kötü olsayd›, kap›dan ç›k›p, hemen oradan
uzaklaﬂmaya çal›ﬂmazd›.
Üçüncüsü; Züleyha’n›n,
gayet güzel bir ﬂekilde
süslenmesine
karﬂ›l›k,
Hazreti Yusuf, k›l›k ve k›yâfeti bak›m›ndan tabiî ve
sade idi. Dördüncüsü; Hazreti Yusuf hep emin olmuﬂ, onlar›n yan›nda uzun
müddet kalm›ﬂ, böyle bir
hâl vuku bulmam›ﬂt›. Beﬂinci olarak; Züleyha, aç›ktan Yusuf aleyhisselâm› it-

ham etmeyip, hakk›nda
umumî ve kapal› sözler
söylemiﬂ, Yusuf aleyhisselâm ise, hiç korkmadan
iﬂin asl›n› oldu¤u gibi anlatm›ﬂt›. Suçlu olsa idi, hâdiseyi bu kadar aç›k anlatamazd›. Azîzin han›m›na
böyle harekette bulunan
kimsenin, korkusundan bu
kadar aç›k ve rahat konuﬂmas› mümkün olmazd›.
Görünüﬂte mesele kapanm›ﬂ gibiydi. Zira ne Züleyha bu iﬂi sa¤da solda
anlat›p kendini ele vermek
ister, ne de Azîz meseleyi
anlat›p kendini zor durumda b›rak›rd›. Ancak Züleyha’n›n Hazreti Yusuf’a yapt›klar›, bir müddet sonra
hizmetçiler vas›tas›yla M›s›r ahalisi taraf›ndan duyulmuﬂ, kad›nlar aras›nda
yay›lm›ﬂt›. Aralar›nda konuﬂuyorlard›:
- Kad›n dedi¤inin bir ﬂerefi ve haysiyeti olur. ‹nsan
Azîz gibi bir adam›n han›m›
olur da hizmetçisinden murad almaya kalkarsa, budala deriz biz ona...
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- Azîzin çocu¤u olmad›¤›n› bilmiyor musunuz?
Kad›nca¤›z ne yaps›n, hiç
olmazsa hizmetçisiyle olsun gönlümü edeyim, demiﬂtir...
- Ben olsam ölürüm, yine hizmetçi ile gönül birli¤i edemem. Herkes haddini bilmeli...
Bu çeﬂit sözler etrafta
söylenir olmuﬂtu. Zaten
gizlenmesi de pek mümkün de¤ildi. Böyle yüksek
mevkide bulunanlar›n hayatlar› her zaman dikkatle
takip edilir olmuﬂtur.
Kad›nlar, bu sözleri
rastgele söylemiﬂ de¤illerdi. ‹nsan bazen fark›nda olmadan bir ﬂeyler konuﬂabilirdi. Fakat Züleyha’y› ay›playan kad›nlar,
ne konuﬂtuklar›n›n fark›nda idiler. Bilerek konuﬂmuﬂlard›. Böyle konuﬂmalar›yla, güya, Züleyha’n›n yapt›¤› iﬂten kendilerinin uzak olduklar›n› da
ifade etmek istiyorlard›.

Asl›nda M›s›rl› kad›nlar›n bu sözleri hileden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Çünkü
onlar, Yusuf aleyhisselâm›n güzelli¤ini iﬂitmiﬂler
ve onu görmek hevesine
düﬂmüﬂlerdi. Bu gayelerine eriﬂmek istediler. Bunun için aralar›nda böyle
konuﬂup, onu ay›plad›lar.
Bundan maksatlar›, Züleyha’y› ay›plamak de¤il, Züleyha’n›n, bu sözleri duyarak, kendisini mazur gösterebilmek için, Yusuf
aleyhisselâm› onlara göstermek mecburiyetinde
kalmas›n› sa¤lamakt›. Bu
han›mlar ancak Hazreti
Yusuf’u bu ﬂekilde görebileceklerini san›yorlard›.
Gerçekten de Yusuf
aleyhisselâm›n güzelli¤i
fevkalâde idi. Âdem aleyhisselâma çok benzerdi.
K›tl›k zaman›nda açl›k s›k›nt›s›ndan muzdarip olan M›s›rl›lar, onun yüzünü görmekle s›k›nt›lar›n› giderirler
ve açl›klar›n› unuturlard›.
Bütün bunlara ra¤men Yusuf aleyhisselâma güzellik-
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ten bir parça verilmiﬂti.
Muhammed aleyhisselâma ise tamam› verilmiﬂ, fakat setredilmiﬂti. Çünkü
Muhammed aleyhisselâm,
cümle mahlûkat›n en güzeli ve Allahü teâlân›n sevgilisi idi.
Yusuf aleyhisselâmda
cemâl, Resûlullah efendimizde cemâl ve kemâl
vard›. Yusuf aleyhisselâm›n cemâli görülünce, eller kesildi. Resûlullah
efendimizin kemâli ile,
zünnarlar kesildi, putlar k›r›ld› ve küfür bulutlar› da¤›ld›.
Eshab-› kiram, Peygamber efendimize sordular:
- Siz mi güzelsiniz, Yusuf aleyhisselâm m›?
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Kardeﬂim Yusuf benden sabîh [yüzü güzel],
ben ondan melîhim [sevimliyim.] Onun görünen
güzelli¤i, benim görünen
güzelli¤imden çoktur.

Hazreti Aiﬂe’den, Resûlullah efendimizin güzelli¤i sorulunca, ﬂu mealde
bir ﬂiir söyledi:
- Yusuf aleyhisselâm›
sat›n almak için artt›rmaya
ç›kan M›s›r zenginleri, Muhammed aleyhisselâm›n
yüzünün güzelli¤ini iﬂitmiﬂ olsalard›; güzelli¤i dillere destan olan Yusuf
aleyhisselâm için hiç para
vermezler, bütün varl›klar›n› Muhammed aleyhisselâm›n yüzünü görebilmek için saklarlard›. Hazreti Yusuf’un yüzünü görünce ellerini kesen M›s›r
kad›nlar›,
Muhammed
aleyhisselâm›n parlak aln›n› görselerdi, ellerinin
yerine kalblerini keserler
ve hiç ac› duymazlard›.
Züleyha, M›s›r kad›nlar›n›n, Hazreti Yusuf’a olan
muhabbeti sebebiyle kendisini ay›plad›klar›n› duyunca; “Yusuf aleyhisselâm gibi cemâl sahibi eﬂsiz birisine yaln›z ben de¤il, herkes metfun ve hayran olur. Siz de görün ba-
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kal›m, siz ne diyeceksiniz?” diye düﬂünerek, onu
sevmekte mazur oldu¤unu göstermek için bir ziyafet tertip etti. Kendisini
ay›playan ve arkas›ndan
konuﬂan k›rk kadar han›m›
davet etti. Onlar için dayan›p rahat edecekleri yast›klar; b›çakla kesilerek yenecek yiyecekler haz›rlad›.
Züleyha’n›n davet etti¤i kad›n misafirler, gelip
oturdular. Züleyha, onlar›n her birine birer b›çak
verdi. Misafir kad›nlar,
yast›klara kibirli bir ﬂekilde
yasland›lar ve aralar›nda
konuﬂup gülerek yiyeceklerini b›çakla kesip yemeye baﬂlad›lar. Bu kad›nlar
memleketin ileri gelen han›mlar› idi. Bu s›rada Züleyha, baﬂka bir odada
giydirilip kuﬂat›lan Yusuf
aleyhisselâma, kad›nlara
görünmesini ve karﬂ›lar›na ç›kmas›n› söyledi. Yusuf aleyhisselâm, Züleyha’dan çekindi¤i için, emrine muhalefet etmedi.
Kad›nlara göründü.

Kad›nlar, rüyada görülmesi bile düﬂünülemeyen
bir erkek güzeli olan Yusuf
aleyhisselâm› görünce,
kendilerinden geçtiler. Hayran hayran Yusuf aleyhisselâma bak›yor, gözlerini
ondan ay›ram›yorlard›. Cemâlinin heybetinden, yüzünün güzelli¤inden, kendilerini unutmuﬂlard›. Rüyada
m›, yoksa hayal âleminde
mi yaﬂad›klar›n› bilemez
hâlde idiler. Fark›nda olmadan ellerindeki b›çaklarla
meyve yerine, hiç ac› duymadan, ellerini kestiler.
Yusuf aleyhisselâm›n
kendilerine ve yiyeceklerine iltifat ve itibar etmedi¤ini gören kad›nlar, onda,
meleklerin hususiyetini
seyrettiler. Ona hayran
kald›klar›ndan ellerini kestiklerinin fark›nda de¤illerdi. Onun güzelli¤ini ve cemâlinin heybetini hiçbir
insanda görmemiﬂlerdi.
Hepsi bir a¤z›ndan; “Bu
insan olamaz, bu kerim bir
melektir!” demekten kendilerini alamad›lar
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M›s›r’da, insanlar aras›nda bir kimsenin güzelli¤i mele¤e benzetilerek ifade edilmekte idi. Çünkü,
onlar›n nazar›nda en çirkin
mahlûk ﬂeytan, en güzel
varl›k da melektir. Bu yüzden mele¤e benzetme yaparlard›. Yusuf aleyhisselâm› gören M›s›rl› kad›nlar
da, onun fevkalâde güzelli¤ini ifade etmek için mele¤e benzetmiﬂlerdi.
Bir müddet odada duran Yusuf aleyhisselâm
Züleyha’n›n emriyle oday›
terk etti. Onun odadan ç›k›ﬂ›n› ﬂaﬂk›n bak›ﬂlarla izleyen kad›nlar›n gözleri, bir
müddet kap›ya çak›l› kald›.
Nihayet ellerinde hissettikleri ac›yla kendilerine geldiler. Parmaklar›na bakt›klar›nda, elma yerine ellerini kestiklerini anlad›lar. B›çaklar› b›rakarak ellerindeki kan›n durdurulmas› ile
u¤raﬂmaya baﬂlad›lar.
Züleyha, hakk›nda dedikodu yapan kad›nlara
karﬂ› bir zafer kazanm›ﬂt›.
‹çinde bulundu¤u duru-

mu onlara ancak bu ﬂekilde anlatabilirdi. Onlar›n
bu zavall›, ne yapacaklar›n› bilmez hâlini gülümseyerek seyreden Züleyha
dedi ki:
- ‹ﬂte gördünüz mü? Siz
benden daha çok k›nanmaya, ay›planmaya lây›ks›n›z. Çünkü, onu bir defa
görmekle kendinizi kaybedip, ellerinizi kesti¤inizin
bile fark›nda olmad›n›z.
Ben ise, uzun zamandan
beri onunla birlikteyim.
Fakat hiçbir vakit sizin bu
hâlinize düﬂüp, hayranl›¤›mdan dolay› kendimden
geçmedim. E¤er ﬂimdi
gördü¤ünüz gibi, onu önceden gözünüzün önüne
getirseydiniz beni mazur
görür, bu sevgimden dolay› beni k›namazd›n›z.
Züleyha, Yusuf aleyhisselâm› kad›nlar›n karﬂ›s›na ç›karmakla, kendisinin
devaml› olarak içinde bulundu¤u zor durumu onlara göstermek istemiﬂti. Zira onlar, bir defa Yusuf
aleyhisselâm› görmekle
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kendilerinden geçmiﬂler
ve ellerini kestiklerinin bile
fark›nda olmam›ﬂlard›.
Böylece, kendisinin Hazreti Yusuf’a karﬂ› davran›ﬂlar›nda hakl› oldu¤unu; as›l
onlar›n gülünç duruma
düﬂtüklerini göstermiﬂ
oluyordu.
Kad›nlar›n hiçbirinin,
“Hay›r, ben so¤ukkanl›l›¤›m› muhafaza ettim, duygular›ma hakim oldum.
Akl›mdan hiçbir fenal›k
geçmedi ve kendimi kaybetmedim!” demeye haklar› kalmam›ﬂt›. Çünkü her
biri hâlen kanamakta olan
parmaklar›n› s›k›yor, akan
kan› durdurma çabas›yla
u¤raﬂ›p duruyorlard›. Dillerini tutmaman›n cezas›n›
bu ﬂekilde çekiyorlard›.
Züleyha onlara unutamayacaklar› bir ders verdikten sonra, sözlerine
ﬂöyle devam etti:
- Yemin ederim ki, ben
ondan murad almak istedim. Bu iﬂ için talepte bulundum. O ise bu hususta

masumiyet gösterip teklifimi kabul etmedi. Yemin
ederim ki, e¤er ona emretti¤im ﬂeyi yapmazsa,
muhakkak zindanlarda sürünür!
Kad›nlar›n hiçbiri, “Evli
bir kad›n bunu nas›l düﬂünür, ay›b›n da bir hududu
olmal›” diyecek hâlde de¤ildi. Zira ellerinin kesilmesi gözler önünde idi.
De¤il bunu söylemek,
hepsi birden, Hazreti Yusuf’un baﬂ›na toplan›p dediler ki:
- Azîzin han›m›n›n emrine karﬂ› gelmen sana bir
fayda getirmez. Üstelik
hapse düﬂer, hakaret ve
zillete u¤rars›n.
Yusuf aleyhisselâm›n
karﬂ›s›nda kendilerini unutan ve ona ra¤bet gösteren bu kad›nlar, bundan
sonra onu Züleyha’n›n arzusuna uymaya teﬂvik ettiler.
Züleyha, güzelli¤inin
yan›nda mal, servet ve
mevki sahibi idi. E¤er ar-

peygamberler tarihi ansiklopedisi 396

YUSUF ALEYH‹SSELÂM
zusuna uymazsa, onu
hapse att›rabilir, iftira edebilir, hatta öldürtebilirdi.
Art›k Züleyha evine s›k
s›k misafir getiriyor, onlardan yard›m almak istiyordu. Kad›nlar hem Yusuf
aleyhisselâm› bir daha
görmek, hem de Züleyha’ya yard›m etmek için
geliyorlard›. Kimisi Züleyha’n›n iste¤ini yapmas›n›
isterken, kimisi de kendi
gönlünü yapmas›n› bile
teklif ediyordu.
Ancak bir peygamber
olan Yusuf aleyhisselâm
hiçbirine iltifat etmiyordu.
Onlara Allahtan korkmalar›n› hat›rlat›yordu. Ancak
istenilmeyen bütün ﬂeylerle tehdit ediliyor, karﬂ›l›¤›nda insan nefsinin ra¤bet etti¤i ﬂeyler teklif ediliyordu.
Hazreti Yusuf’un
zindana at›lmas›
Yusuf aleyhisselâm,
kad›nlar›n, fuhﬂu güzel
gösteren hileleri ve kendine lây›k olmayan teklifleri

iyice art›nca, Allahü teâlâya s›¤›n›p duâ etti. Baﬂ›na
gelen bu musibetten korunmas›n› istedi ve ﬂöyle
niyazda bulundu:
- Ey Rabbim! Zindan
bana, bu M›s›rl› kad›nlar›n
beni davet ettikleri ﬂeyden daha hoﬂ geliyor. Onlar›n isteklerini yapmaktansa, zindan› tercih ederim. Ya Rabbi! E¤er sen
onlar›n hilelerini benden
çevirmezsen, onlara meyleder, böylece sefihler
zümresine dahil olurum.
Azîz, bu iﬂte Yusuf
aleyhisselâm›n suçsuz oldu¤unu anlad›¤› için herhangi bir ceza vermeye
lüzum görmemiﬂti. Bu defa Züleyha baﬂka hilelerle
Yusuf aleyhisselâm› elde
etmeye çal›ﬂt›. Yusuf aleyhisselâm ise onun hâllerine iltifat etmedi. Züleyha,
Hazreti Yusuf’tan ümidini
kesince, kocas›na dedi ki:
- Bu Kenanl› genç, beni
insanlar aras›nda rezil etti. Kendi nefsinden murad
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almak istedi¤imi söyledi.
Bu hususta mazur oldu¤umu insanlara anlatamad›m. Ya bana izin ver,
beni k›namamalar› için insanlara mazur oldu¤umu
anlatay›m veya onu hapset!
Di¤er kad›nlar›n kocalar› da han›mlar›n› koruyabilmek için Azîze bask› yap›yorlard›.
Hazreti Yusuf’un kad›nlar›n tasallutundan
kurtulmak için yapt›¤› duây› Allahü teâlâ kabul etti.
Baﬂta Azîz olmak üzere,
M›s›rl› kad›nlar›n kocalar›
da kad›nlar›n mekik dokur
gibi Hazreti Yusuf’u görmeye gelmelerine mâni
olmak için bir çare düﬂündüler.
Neticede Azîz, dedikodular›n son bulmas› için
en uygun yolun Yusuf’un
hapsedilmesi oldu¤una
karar vermiﬂti. Böylece
Yusuf aleyhisselâm zindana at›ld›. Uzun zaman
orada kald›. Kaç sene zin-

danda kald›¤› bilinmemektedir. Yusuf aleyhisselâm; zindanda, uzun zaman kalm›ﬂ, kurtulma
ümidi tükenmiﬂ insanlar
gördü. Zindan halk› da temiz ruhlu, güzel ve güler
yüzlü, her yönüyle mükemmel bir insanla ilk defa karﬂ›laﬂ›yorlard›. Hiçbirinin hat›r›ndan onun bir
suç iﬂleyebilece¤i geçmiyordu.
Yusuf aleyhisselâmla
beraber, M›s›r Firavununun iki kölesi de zindana
at›lm›ﬂt›. Bunlardan biri
ekmekçisi, di¤eri de ﬂerbetçisi idi. Her ikisi de Firavuna karﬂ› suç iﬂlediklerinden buraya gönderilmiﬂlerdi.
Yusuf aleyhisselâm,
zindanda hastalar› ziyaret
eder, onlar›n iﬂlerini görür
ve s›k›nt›s› olanlar› ferahland›r›rd›. Biri bir ﬂeye
muhtaç olsa, onun için,
zindandakilerden
para
toplar ve yard›mda bulunurdu. Geceleri daima namaz k›lar ve Rabbini zikre-
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derdi. Belâlara u¤rayan,
hayattan ümitlerini kesmiﬂ hüzünlü kimseleri teselli eder, onlara derdi ki:
- Sizi müjdelerim! Sabrediniz! Allahü teâlâ size
ecrinizi verir.
Zindandakilerin her biri
ona muhabbet eder; “Ey
Yi¤it! Ne güzel yüzlü, tatl›
sözlü ve iyi huylusun!”
derlerdi. ‹lk geldi¤inde zindan arkadaﬂlar› sormuﬂlard›:
- Ey güzel yüzlü delikanl›! Söyle sen kimsin?
Yusuf aleyhisselâm da
ﬂöyle cevap vermiﬂti:
- Ben Halilullah ‹brahim’in o¤lu ‹shak’›n o¤lu
Safiyyullah Yakûb’un o¤luyum.
Onun suç iﬂleyebilece¤ine inanmayan zindan
müdürü bile Yusuf aleyhisselâma demiﬂti ki:
- Ey delikanl›! Gücüm
yetse seni sal›verirdim.
Buna imkân›m yok. Fakat,
zindanda istedi¤in yerde
kalabilirsin!

ﬁerbetçi ile
ekmekçinin rüyas›
Hazreti Yusuf zindanda
iken peygamber oldu¤u bildirilmiﬂ ve rüya tabiri de
ö¤retilmiﬂti. Yusuf aleyhisselâm, burada sözleri, ilmi
ve hâlleri ile insanlara do¤ru yolu gösteriyor; dedelerinden ‹brahim aleyhisselâm›n dininin hükümlerini
anlat›yor; Allahü teâlây› bir
bilip, Ondan baﬂka hiçbir
ﬂeye ibadet etmemelerini
söylüyordu. Firavunun ekmekçisi ve ﬂerbetçisi de Yusuf aleyhisselâm› dinleyenler aras›nda idi.
Birgün Hazreti Yusuf,
ekmekçi ile ﬂerbetçinin yan›na u¤ram›ﬂt›. Onlar›
dertli ve düﬂünceli gören
Hazreti Yusuf dedi ki:
- Sizi dertli ve düﬂünceli görüyorum. Bir ﬂey mi
oldu?
- Ey nur yüzlü kiﬂi! ‹kimiz de birer rüya gördük.
Neye delâlet ettiklerini bilmiyoruz. Lütfen bize anlat›r m›s›n?
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- Gördüklerinizi anlat›n
da tabir edeyim.
Birisi anlatmaya baﬂlad›:
- Ben kendimi rüyamda
üzüm s›k›p ﬂarap yaparken gördüm.
Di¤eri de rüyas›n› ﬂöyle anlatt›:
- Ben kendimi baﬂ›m›n
üzerinde ekmek taﬂ›rken
gördüm. Kuﬂlar o ekme¤i
yiyordu.
Böylece rüyalar›n› anlatmalar›ndan sonra dediler ki:

- Ey nur yüzlü genç! Bize bu rüyalar›n yorumunu
yap, biz seni iyilik yapan,
iyili¤i seven bir insan olarak görüyoruz.
Hazreti Yusuf rüyalar›n yorumunu yapmadan
önce, onlara hak din hakk›nda bilgi verdi ve dedi
ki:
- Size gelecek olan bir
yeme¤in, daha gelmeden
önce onun ne yeme¤i ve
lezzetinin nas›l oldu¤unu,
miktar›n› size haber veririm. Bu Rabbimin bana
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ö¤rettiklerinden, bildirdiklerindendir.
Ben sizin zannetti¤iniz
gibi Allahü teâlây› inkâr
eden bir kavmin dininde
de¤ilim, hiçbir zaman da
olmad›m ve bozuk dinlerden de uza¤›m. Ben dedelerim Hazreti ‹brahim,
Hazreti ‹shak ve babam
Hazreti Yakûb’un dini olan
tevhid dini üzereyim. Herhangi bir mahlûku Allaha
ortak koﬂmak bize yak›ﬂmaz.
Hazreti Yusuf böylece
hak dini anlatt›ktan sonra,
sözlerine ﬂöyle devam etti:
- Ey zindan arkadaﬂlar›m! Sizin alt›n, gümüﬂ,
demir ve baﬂka ﬂeylerden
yap›lm›ﬂ, kimseye zarar ve
faydaya gücü yetmeyen
irili ufakl› çok say›daki putlar›n›z m› hay›rl›; yoksa, bir
ve her ﬂeye galip olan Allahü teâlâ m›? Sizin, Onu b›rak›p tapt›klar›n›z; atalar›n›z›n ve kendinizin takm›ﬂ
oldu¤unuz kuru adlardan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Alla-

hü teâlâ o putlar›n ilâh olduklar›na dair hiçbir delil
indirmedi, bildirmedi. Kullar›n dünya ve ahiretteki
bütün iﬂlerinde hüküm
yaln›z Allahü teâlâya aittir.
O, kendisinden baﬂkas›na
ibadet etmemenizi emreylemiﬂtir. Çünkü, ibadete
müstahak olan yaln›z
Odur. ‹ﬂte dosdo¤ru olan
din budur. Fakat insanlar›n
ço¤u bunu bilmiyorlar.
Yusuf aleyhisselâm rüyay› tabir etmeden önce,
Allahü teâlân›n peygamberi oldu¤unu söyleyip,
mucize gösterdi. “Size gelen yemekler daha gelmeden, cinsini ve tad›n› haber veririm.” dedi. Peygamberler ailesinden geldi¤ini, baba ve dedelerinin peygamber oldu¤unu
bildirdi. Babas›n›n Yakûb,
dedelerinin ‹brahim ve ‹shak aleyhimüsselâm oldu¤undan bahsetti. Hazreti
‹brahim ve ‹shak aleyhisselâm, M›s›r’da da bilinir,
peygamber olduklar› kabul edilirdi. Bu yüzden Yu-
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suf aleyhisselâm, aç›klad›¤› tevhid itikad›n›n onlar
taraf›ndan kabul görmesi
ve sözüne itibar edilerek
kendisine itaat edilmesi
için, peygamber ailesinden geldi¤ini söyledi.
Yusuf aleyhisselâm,
zindan arkadaﬂlar›n› üç kademede Hak dine davet etmiﬂti. ‹lk önce tevhid itikad›n›n lüzumunu, Allahü teâlâya inanman›n gerekli oldu¤unu anlatt›. Sonra Allahü teâlâdan baﬂka ﬂeylerin, putlar›n ibadete müstahak olmad›klar›na dair deliller getirdi. Son olarak da
hak dini, akl›n ve naklin kabul edece¤i bir ﬂekilde ortaya koydu. Nitekim; “‹ﬂte
dosdo¤ru olan din budur.
Fakat insanlar›n ço¤u bunu bilmiyorlar.” sözü de
bunu göstermektedir.
Yusuf aleyhisselâm, rüyalar›n›n tabirini isteyen
zindan arkadaﬂlar›na, tevhid inanc›n› anlat›p peygamber oldu¤unu aç›klad›ktan sonra, onlar›n rüyalar›n› tabir etmeye baﬂlad›:

- Ey zindan arkadaﬂlar›m! Sizden biri kurtulacak ve tekrar efendisinin
hizmetine girecek, ona
ﬂerbetçilik yapacakt›r. Di¤erinize gelince, o as›lacak ve kuﬂlar tepesine konacak, baﬂ›n›n etini yiyecektir. Aç›klanmas›n› istedi¤iniz rüya hakk›nda hüküm ve takdir böyle olup,
aynen gerçekleﬂecektir.
Hazreti Yusuf, rüyalar›
böyle tabir ettikten sonra,
kurtulaca¤›n› söyledi¤i
kimseye dönerek dedi ki:
- Kurtuldu¤un zaman
efendinin yan›nda benden
bahset!
Resûlullah efendimiz
Yusuf aleyhisselâm›n ﬂerbetçiye söyledi¤i sözle ilgili olarak buyurdu ki:
(Allahü teâlâ, kardeﬂim
Yusuf’a [aleyhisselâm]
rahmet etsin. O, ﬂerbetçiye; “Beni efendinin yan›nda an!” demeseydi, zindanda beﬂ seneden sonra
yedi sene daha kalmayacakt›.)
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Zindandan kurtulan ﬂerbetçiye ﬂeytan vesvese
verdi¤i için, Firavuna, Hazreti Yusuf’tan bahsetmeyi
unuttu. Nitekim ayet-i kerimede mealen; (Fakat ﬂeytan, efendisine anmay› ona
unutturdu.) [Yusuf 42] buyurulmuﬂtur.
Yusuf aleyhisselâm›n
rüya gören zindan arkadaﬂlar› çok geçmeden zindandan ç›kar›ld›lar. Rüyalar›n›n
neticesi, Yusuf aleyhisselâm›n tabir etti¤i gibi ç›kt›.
ﬁerbetçi, Firavunun yan›nda eskisinden daha iyi bir
makama kavuﬂtu. Ekmekçi
ise as›ld› ve beynini kuﬂlar
yedi. ﬁerbetçi zindandan
kurtulunca, Firavunun yan›nda ﬂeytan›n vesvesesiyle Yusuf aleyhisselâm›
unuttu. Neticede Allahü teâlâ, Yusuf aleyhisselâm›n
zindanda bir müddet daha
kalmas›n› dilemiﬂ, onun
sözünü ve ﬂeytan›n unutturmas›n› buna sebep k›lm›ﬂt›r. Cenab-› Hak bir ﬂeyi
murad edince, sebeplerini
de yaratt›¤›n› herkes bilir.

Nitekim ﬂair Nâbi ﬂöyle demiﬂtir:
Yani; Nâbi (sen üzülme)
bir emrin yap›lmas› hakk›nda Allahü teâlâ bir ﬂeyi irade edip dileyince; onun yerine getirilmesi için umulmayan yönlerden, çeﬂitli
sebepler ortaya ç›kar›r.
Firavunun rüyas›
Allahü teâlân›n, Yusuf
aleyhisselâm hakk›nda
takdîr etti¤i zindanda kalma müddetinin sonlar›
yaklaﬂm›ﬂt›. Ancak Allahü
teâlân›n âdeti sebeplerle
yaratmak idi. Bunun için
de sebeplerini yaratt›. Nitekim zaman›n M›s›r firavunu olan Reyyan, bir gece bir rüya gördü. Dehﬂetle uyand›. Bir müddet gördü¤ü rüyay› düﬂündü, bir
ﬂeye yoramad›. Tekrar
uyumak istedi, fakat uyuyamad›. Zira zihni gördü¤ü rüya ile meﬂgul idi.
Sabah olunca ilk iﬂ olarak memleketindeki bütün
müneccimleri, sihirbazla-
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r›, rüya tabircilerini toplad›. Onlara izzet ve ikramda
bulundu. Sonra rüyas›n›
anlatt›:
- Bu gece rüyamda yedi tane iri, semiz inek gördüm. Daha sonra ortaya
ç›kan yedi tane c›l›z ve zay›f inek o semiz inekleri
yedi. Ayr›ca yedi adet yeﬂil taze baﬂak gördüm. Yedi tane de kuru baﬂak vard›. Bu baﬂaklar da yeﬂil baﬂaklar› mahvettiler...
Firavun bunlar› anlatt›ktan sonra, divan üyelerine ve âlimlere ve rüya tabircilerine birer birer göz
gezdirerek sözlerini ﬂöyle
bitirdi:
- Ey ileri gelenler! E¤er
gerçekten rüya tabirinde
mahirseniz, benim rüyam›
tabir ediniz!
Allahü teâlâ bu kimselerin basiretlerini ba¤lam›ﬂt›. Tabir etmeleri
mümkün de¤ildi. Zira takdîr Hazreti Yusuf’un zindandan ç›kmas› idi. Kâhinler dediler ki:

- Bu anlatt›klar›n›z kar›ﬂ›k bir rüyad›r. Biz böyle
hesaba kitaba gelmeyen
rüyalar›n tabirini bilmeyiz.
Firavun ve kâhinler
aras›nda cereyan eden bu
konuﬂmalar›n yap›ld›¤›
mecliste, Yusuf aleyhisselâm›n zindan arkadaﬂ›
olan ﬂerbetçi de bulunuyordu. Kalbi s›zlad›. Hemen Yusuf aleyhisselâm›n; “Beni efendinin yan›nda an!” sözünü hat›rlad›. Firavuna dedi ki:
- Zindanda ilmi ve ibadeti çok salih bir zat vard›r.
Rüyan›z›n tabirini bilecek
biri varsa, o da bu faziletli
zatt›r. Onun ilim ve hikmet
sahibi bir zat oldu¤unu
herkes tasdik eder. Ben ve
arkadaﬂ›m Ekmekçi zindanda iken gördü¤ümüz
rüyay› ona tabir ettirmiﬂtik. Rüyalar›m›z, tabir etti¤i gibi ç›kt›. ‹zin verirseniz
rüyan›z› ona tabir ettirip
geleyim.
Firavun, sevinç ve
memnuniyet göstererek,
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ﬂerbetçiyi Yusuf aleyhisselâm›n yan›na gönderdi.
ﬁerbetçi, Hazreti Yusuf’un
yan›na var›nca dedi ki:
- Ey Yusuf! Ey S›ddîk!
Bize, yedi zay›f ine¤in, yedi semiz ine¤i yedi¤i ve
yedi kuru baﬂa¤›n da yedi
yeﬂil baﬂa¤› yok etti¤i ﬂeklinde görülen rüyan›n tabirini haber ver! Umulur
ki, Firavun ve yan›ndakilere isabetli tabirinizle dönerim de, onlar, bu vesile ile
senin gerçek de¤erini anlarlar.
ﬁerbetçinin
burada
“Umulur ki...” gibi ihtimale yer vermesinin baz› sebepleri vard›r: ﬁerbetçi,
birçok kâhinin, hakk›nda
söz söylemekten âciz kald›¤› bir rüyay›, Yusuf aleyhisselâm›n da tabir edememesinden çekiniyordu.
Ayr›ca Firavun ile yak›nlar›n›n, Hazreti Yusuf’un cevab›n› anlayabileceklerinden pek ümitli de¤ildi. Anlasalar bile do¤rulu¤una
itimat edeceklerini kat’î
olarak bilmiyordu. Ayr›ca,

Firavun ve avenesi, Yusuf
aleyhisselâm›n faziletinden habersiz olduklar› gibi, di¤er insanlar da fazilet
ve üstünlük sahibinin kadrini anlayamayacak kadar
gaflet içindeydiler. Bu ve
benzeri sebeplerden dolay›, kat’î bir ifade yerine
“Umulur ki...” dedi.
Yusuf aleyhisselâm rüyan›n tabirini ﬂöyle yapt›:
- Yedi semiz inek ve yedi yeﬂil baﬂak bolluk ve geniﬂlik y›llar›d›r. Yedi zay›f
inek ve yedi kuru baﬂak k›tl›k y›llar›d›r. ﬁimdi yedi y›l
ziraatteki âdetiniz üzere
mahsul ekin. Yiyece¤iniz
az bir miktar› d›ﬂ›nda, bu¤day› saklay›n. Bu bolluk y›llar› geçtikten sonra yedi
sene k›tl›k olacak. Bu k›tl›k
seneleri için evvelce biriktirdi¤iniz bu¤day›n, tohumluk olarak saklayaca¤›n›z az bir miktar›ndan
baﬂkas›n› o vakte yetiﬂenler yiyip bitirecekler.
K›tl›k seneleri geçtikten sonra bir bereketli y›l

peygamberler tarihi ansiklopedisi 405

YUSUF ALEYH‹SSELÂM
gelecek. O sene ya¤murlar ya¤›p her çeﬂit mahsulde bereket olacak. ‹nsanlar, o zaman üzüm, zeytin,
susam gibi ﬂeylerin usaresinden, suyundan ve hayvanlar›n sütünden çok istifade edecekler.
ﬁerbetçi teﬂekkür ederek ayr›ld›. Hazreti Yusuf’tan duydu¤u rüyan›n
tabirini Firavuna haber
verdi. Firavun bu tabiri be¤endi ve dedi ki:
- Onu bana getiriniz!
Bu hâdise, ilmin faziletini göstermektedir. Çünkü
Allahü teâlâ, Yusuf aleyhisselâm›n ilmini onun
dünyevî bir s›k›nt›dan kurtulmas›na vesile k›ld›. ‹lim,
kiﬂinin dünyevî s›k›nt›dan
kurtulmas›na vesile oldu¤u gibi, ahiretteki s›k›nt›s›ndan kurtulmas›na da
vesile olacakt›r. ﬁerbetçi,
Firavunun emri üzerine,
Yusuf aleyhisselâm›n yan›na giderek, “Ey büyük
zat, Firavun seni istiyor!”
dedi.

Fakat Yusuf aleyhisselâm bu daveti hemen kabul etmeyerek ﬂöyle cevap verdi:
- Efendine dön de ellerini kesen o kad›nlar›n zoru neydi, kendisine sor!
Benim Rabbim onlar›n hilelerinin ne oldu¤unu, ne
söylediklerini, ne yapt›klar›n› elbette bilir.
Firavuna bu durum iletildi. Meseleyi tahkik eden
Firavun, o kad›nlar› derhal
yan›na getirterek sordu:
- Yusuf’un nefsinden
murad almak istedi¤iniz
vakit ne hâlde idiniz? Onu,
Züleyha’n›n emrine itaate
teﬂvik ederken size karﬂ›
bir meylini hissettiniz mi?
Kendisinde bir kötülük,
ﬂüphe götürür bir hareket
gördünüz mü?
Kad›nlar böyle bir soruyla karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar›n› hiç hesap etmemiﬂlerdi. Hazreti Yusuf’un
suçsuz yere hapsedilmesi
onlar›n da vicdan azab›
çekmelerine sebep olmuﬂ,
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ancak zamanla unutmuﬂlard›. Firavunun bu meseleyi açmas›yla, eski vicdan
azaplar› tazelenmiﬂti. Suçu yine Hazreti Yusuf’a
y›kmak mümkün idi, fakat
tekrar vicdan azab›na düﬂmek vard›. Bunun üzerine
ellerini kesen kad›nlar›n
hepsi, Yusuf aleyhisselâm› tenzih edip, onun temizli¤ine ve iffetinin yüksekli¤ine ﬂehadet ederek
dediler ki:
- Hâﬂâ! Biz onun hiçbir
kötü hâline, hiçbir günah›na muttalî olmad›k.
Züleyha da, mecliste
idi. Han›mlar onun yüzüne
bak›p; “Sen ne dersin?”
gibi bir imada bulundular.
Azîzin han›m› Züleyha da;
“ﬁimdi hak ortaya ç›kt›.
Ben onun nefsinden murad almak istemiﬂtim. O
ise, ﬂeksiz ﬂüphesiz do¤ru
söyleyenlerdendir!” dedi.
Hazreti Yusuf saraya
davet edildi¤i hâlde, hemen bu daveti kabul etmedi. Durumun ayd›nl›¤a

ç›kmas›n› istiyordu. Zira
zindana bir suçlu olarak
de¤il de iftira at›lm›ﬂ bir
mazlum olarak at›lm›ﬂ idi.
Yusuf aleyhisselâm, yap›lan daveti kay›ts›z ﬂarts›z
kabul edip, zindandan ç›kmakta acele etse idi, Firavunun kalbinde bu iftiradan bir eser ve ﬂüphe kalabilirdi. Fakat zindandan
ç›kmadan önce, meselenin araﬂt›r›lmas›n› istemesi; kendisine at›lan iftiradan uzak ve temiz oldu¤una delâlet etti¤i gibi, zindandan ç›kar›ld›ktan sonra da k›nanmaktan kurtulmuﬂ olacakt›.
Yusuf aleyhisselâm›n,
kendi durumunu, kendisine iftira eden, o ellerini kesen kad›nlara sorarak araﬂt›rmas›n› Firavuna teklif etmesi de; bu meselede temiz, nezih ve suçsuz oldu¤unun ayr› bir delilidir.
Yusuf aleyhisselâm›n,
kendisine gelen elçiye
böyle demesinin sebebi,
Kur’an-› kerimde mealen
ﬂöyle beyan buyuruldu:
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(Benim, iﬂin do¤rusunun anlaﬂ›lmas›na vesile
olan bu teﬂebbüsüm,
onun [Azîzin] g›yab›nda
[han›m›na] h›yanet etmedi¤imi, Allahü teâlân›n hainlerin hilelerini muvaffakiyete erdirmeyece¤ini
bilmesi içindi.) [Yusuf 52]
Yusuf aleyhisselâm,
zindana girince Cebrail
aleyhisselâm gelmiﬂ ve
kendisine;
“Allahümmec’al lî min indike ferecen ve mahrecen, verzuknî min haysü lâ ahtesib =
Allah›m! Bana kendi kat›ndan, içinde bulundu¤um
bu s›k›nt›dan ç›k›ﬂ ve kurtuluﬂ yolu nasip eyle. Beni
ummad›¤›m yerden, r›z›kland›r!” duâs›n› ö¤retmiﬂti. Yusuf aleyhisselâm da
böyle duâ ederdi.
Hazreti Yusuf’un
maliye naz›r› olmas›
Allahü teâlâ, onun bu
duâs›n› kabul etti. Zindandan ç›kmas› için sebepler
yaratt›. Yusuf aleyhisselâ-

m›n hâlleri Firavunun da
hoﬂuna gitti. Çünkü, rüya
tabiri ilmine vâk›ft›. Zindandan ç›kmaya heveslenmemiﬂ, ellerini kesen
kad›nlar›n hâlinin araﬂt›r›lmas›n› istemiﬂ, bir de kendisine yap›lan iftiradan
uzak olup temiz ve günahs›zl›¤›n› göstermiﬂti.
Ayr›ca Yusuf aleyhisselâm›n çok ibadet ve taat
yapmas› da, Firavunun hoﬂuna giden bir yönü idi.
Bütün bunlar; Yusuf aleyhisselâm›n ilminin çoklu¤u
baﬂta olmak üzere, kendisine güvenilmesine ve ziyadesiyle hayranl›k duyulmas›na sebebiyet verdi. Böylece Firavun, Yusuf aleyhisselâm hakk›nda hüsnüzan sahibi oldu.
Hükümdarlar›n ortak
yönü, en de¤erli kimseleri
ve en k›ymetli ﬂeyleri kendilerinde bulundurmak istemeleridir. Zaman›n M›s›r
Firavunu da, böyle üstün
hasletlere sahip olan Yusuf
aleyhisselâm›, kendisine
müsteﬂar edinmek istedi.
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Bu sebeple, “Onu bana getirin, kendisini has müsteﬂar edinip iﬂlerimi ona b›rakay›m!” dedi. Firavunun
emri üzerine bir elçi, Yusuf
aleyhisselâm›n yan›na geldi. Firavunun kendisini ça¤›rd›¤›n› söyledi. Yusuf
aleyhisselâm, hakikat ortaya ç›kt›¤› için de Firavunun
davetini kabul etti.
Zindan arkadaﬂlar›, Yusuf aleyhisselâm›n aralar›ndan ayr›l›ﬂ›na çok üzüldüler. Çünkü ondan hep
iyilik ve fayda görmüﬂler-

di. Kendilerine daima yard›mc› oluyordu. Yusuf
aleyhisselâm zindandan
ç›karken, zindandakilere
veda edip ﬂöyle duâ etti:
“Allah›m! Hay›rl›, salih
kimselerin kalblerini onlar›n üzerine çevir! Onlardan haberleri gizli tutma!”
Yusuf aleyhisselâm›n
bu duâs›ndan sonra, haberler herkesten önce hapishanedekiler taraf›ndan
ö¤renilmeye baﬂlad›. Zin-
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dan›n kap›s›na; “Buras›,
belâ, musibet ve hüzün
evi, dirilerin kabri, düﬂmanlar›n sevinç, dostlar›n
tecrübe yeridir” diye yazd›. Gusül abdesti al›p elbiselerini de¤iﬂtirdi. Sonra
Firavunun saray›n›n kap›s›na kadar geldi. Bu s›rada, “Rabbim, dünyam ve
yaratt›klar› hakk›nda bana
kâfidir. Ondan baﬂka ilâh
yoktur!” diye duâ etti.
Firavunun odas›na girince; “Allah›m! Bana ondan hay›r gelmesini nasip
et! Onun ve baﬂkas›n›n
ﬂerrinden sana s›¤›n›r›m!”
diye duâ etti.
Firavun kendisini görünce, Yusuf aleyhisselâm
Arapça selâm verdi. Firavun, çok lisan bilirdi. Hangi lisan ile konuﬂursa, Yusuf aleyhisselâm da o dil
ile cevap verirdi. Arapça
ve ‹braniceyi de onun bildi¤i lisanlardan fazla olarak biliyordu. Firavun, ondaki bu hâllere hayran oldu. Çok iltifatlarda bulunarak dedi ki:

- Sen bugünden itibaren bizim nezdimizde mühim bir mevki sahibisin,
her iﬂte eminsin, itimat
edilen bir müsteﬂars›n!
Firavun, Yusuf aleyhisselâmla konuﬂtukça, ona
olan hayranl›¤› gitgide art›yordu. Hâlbuki Yusuf aleyhisselâm› ilk gördü¤ünde;
“Bunca yaﬂl› baﬂl› sihirbaz
ve kâhinin tabir edemedi¤i
rüyay› bu genç mi yorumlad›?” diye sormaktan kendisini alamam›ﬂt›.
Firavun, rüyas›n›n yorumunu, bir de Yusuf
aleyhisselâm›n a¤z›ndan
dinlemek istedi. Yusuf
aleyhisselâm, Firavunun
rüyas›n› ve tabirini ﬂöyle
anlatt›:
“Rüyanda, Nil nehri kenar›nda semiz ve güzel yedi ine¤in ortaya ç›kt›¤›n›
gördün. Sen onlar›n güzelliklerine hayran hayran
bakarken, aniden suyun
kabard›¤›n› sonra da kurudu¤unu gördün. Bu s›rada
Nil’in kokmuﬂ çamurlar›n-
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dan, zay›fl›ktan kar›nlar›
yap›ﬂm›ﬂ yedi ine¤in ç›kt›¤›n› gördün. Bunlar yedi
semiz ine¤in aras›na girip,
onlar› y›rt›c› hayvanlar›n
parçalad›¤› gibi parçalad›lar. Etlerini yediler, derilerini parçalad›lar ve kemiklerini k›rd›lar. Sen, zay›f olmalar›na, semiz ineklere
galip gelip, onlar› yemelerine ra¤men, kendilerinde
hiç semizleﬂme olmad›¤›n› görüp hayret ettin.
Bu s›rada aniden, tanesi dolgun yedi yeﬂil ve taze baﬂak gördün. Bunun
hemen yan›nda, kuru ve
siyah yedi baﬂak daha vard›. Hepsinin kökleri sulu
bir yerde idi. Sen ise kendi
kendine hayret içerisinde;
“Bitkilerin yeri ayn›, hepsi
de sulu bir yerde bulunuyor. Fakat bu yedisi yeﬂil
ve meyveli; ﬂu yedisi ise,
siyah ve kuru, bu nas›l
oluyor?” diyordun.
Bu s›rada rüzgâr esti.
Kuru ve siyah olan baﬂaklar›n yapraklar›, yeﬂil baﬂaklar›n üzerine da¤›ld›.

Bu s›rada yeﬂil baﬂaklar
aras›ndan bir ateﬂ ç›kt›. Bu
ateﬂ onlar› yak›p karartt›.
‹ﬂte, senin gördü¤ün rüya
budur!”
Yusuf aleyhisselâm›
dikkatle dinleyen Firavun
dedi ki:
- Ey S›ddîk! Gördü¤üm
rüyay› oldu¤u gibi anlatt›n. Hiç hata etmedin. Senden dinlediklerim, gördü¤üm bu rüyadan daha garip ve hayret vericidir.
ﬁimdi bunun için ne tedbir almam›z gerekti¤ini
söyle!
Firavun rüyan›n tabirini daha önce dinledi¤i için
sadece rüyay› dinlemekle
yetindi. Yusuf aleyhisselâm söze baﬂlad›:
- Bolluk senelerinde
bol bol ekin ekmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu y›llarda taﬂ ve kerpiç üzerine
ekin ekseniz yine bitecektir. Daha sonra büyük ambarlar yapt›r›n ve ekinleri
saplar› ile beraber ambarlarda saklay›n! Bu ﬂekilde
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ekinler bozulmadan kal›r,
hem de saplar, hayvanlar›n›z için yem olur. Halka da
ekinlerinden ihtiyaçlar›
kadar›n› yemelerini, geriye kalan›n› saklay›p korumalar›n› emretmelisin.
Saklad›¤›n bu kadar yiyecek, M›s›r halk› ve etraf›ndakiler için kâfi gelir. Böylece daha evvel kimsenin
toplamad›¤› mal› toplam›ﬂ olursunuz.
K›tl›k zaman› her taraftan insanlar, yiyecek almak için size gelirler. Toplad›¤›n›z yiyecekleri, onlara satars›n›z. Bu ﬂekilde
hem onlar ihtiyaçlar›n› giderir ve hem de devlet hazinesi mal ile dolar!
Yusuf aleyhisselâm›n
bu tavsiyeleri, Firavunun
çok hoﬂuna gitti. Fakat bu
iﬂte kendisine yard›m edebilecek, kabiliyetli birini tan›m›yordu. Yusuf aleyhisselâma dedi ki:
- Bu hususta bana kim
yard›mc› olur? Bu iﬂi benim için kim yapar?

- M›s›r’›n hazinelerinin
idare iﬂini bana b›rak! Ben
onu müstahak olmayanlardan muhafaza etmeye
muktedirim, tasarruf yollar›n› bilirim. Bu büyük ve
mühim iﬂi hakk›yla yapar›m!
Melik bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Böylece
Hazreti Yusuf M›s›r diyar›nda Firavundan sonra en
çok sözü geçen kimse oldu.
Asl›nda halk›n iﬂlerinde
tasarruf ve yetkiyi almas›,
Yusuf aleyhisselâma vacip idi. Bundan dolay› iﬂi
üzerine almak ona câiz oldu. Halk›n iﬂlerinde tasarruf ve yetkiyi ele almas›n›n Yusuf aleyhisselâma
vacip olmas›n›n birkaç sebebi vard›:
Yusuf aleyhisselâm Allahü teâlâ taraf›ndan insanlara gönderilen bir
peygamber idi. Onun için
mümkün oldu¤u kadar, insanlara iﬂlerinde faydal›
olmas› lâz›m ve vacip idi.
Yusuf aleyhisselâm,
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yak›nda k›tl›k çekilece¤ini,
bu seneler için tedbirli ve
ihtiyatl› bulunulmazsa,
halk›n büyük bir k›sm›n›n
helâk olaca¤›n› vahiy ile
ö¤renmiﬂti. Allahü teâlân›n, Yusuf aleyhisselâma
k›tl›¤›n zarar›n›n az olmas›
için tedbir almas›n› emretmiﬂ olmas› muhtemeldir.
Ayr›ca lây›k olanlara
faydal› olmak, onlardan
zarar› defetmek aklen de
güzel bir iﬂtir. Yusuf aleyhisselâm halk›n faydas›na
olan iﬂlerde titizlik göstermekle mükellef idi. Hazinenin idaresi onun elinde
olmad›kça, üstlendi¤i vazifeyi yerine getirmesi
mümkün de¤ildi. Vacip bir
iﬂin yerine getirilmesine
sebep olan ﬂey de vacip
olur. Bundan dolay›, M›s›r
hazinelerini ele almak istemesi, Yusuf aleyhisselâma vacip iﬂlerdendi. Yoksa k›tl›kta, insanlar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi mümkün olamazd›.

Züleyha ile evlenmesi
Züleyha aradan y›llar
geçmesine ra¤men, Hazreti Yusuf’u unutmuﬂ de¤ildi. Ancak eskiden Hazreti Yusuf kendi evinde ve
emrinde idi. ﬁimdi ise
böyle bir durum olmad›¤›ndan, Yusuf aleyhisselâm› eskisi gibi görme imkân› da yoktu. Bu arada Azîz
ölmüﬂ, Züleyha da serbest
kalm›ﬂt›.
Züleyha, kocas›n›n ölümünden sonra her ﬂeyden
el etek çekip, saraydan
uzaklaﬂ›p, bir viranede yaﬂar olmuﬂtu. Yusuf aleyhisselâm›n Maliye Naz›r› olmas›ndan sonra, kocas›ndan kalan ziynet ve mal›n›
da¤›tmaya baﬂlad›. Yusuf
aleyhisselâmdan bahseden herkese veriyordu.
Elinde, avucunda hiçbir ﬂeyi kalmad›. ‹yice fakir düﬂtü. Hak dini seçip, kendisini
ibadet ve taate verdi.
Züleyha, birgün Yusuf
aleyhisselâm›n yolu üstüne ç›k›p dedi ki:
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- Sultanlar› emrine isyan ile köle eden, köleleri
emrine itaatle sultan eden
Allahü teâlây› tesbih ederim. O, her türlü noksanl›ktan uzakt›r.
Züleyha’n›n sesini duyan Yusuf aleyhisselâm,
onu tan›y›p iltifatlarda bulundu. Daha sonra, Firavunun da arac›l›k yapmas›yla, Allahü teâlân›n emri
üzerine nikâh k›y›p, onunla evlendi. Yusuf aleyhisselâm, Züleyha’n›n yan›na
girince sordu ki:
- Evlilik yoluyla meﬂru
ﬂekilde bir araya gelmemiz, senin bir zamanlar istemiﬂ oldu¤undan hay›rl›
de¤il mi?
Bunun üzerine Züleyha’n›n cevab› ﬂöyle oldu:
- Ey S›ddîk, beni ay›plama! Bildi¤in gibi ben; mal,
mülk, güzellik gibi dünya
nimetlerine sahip bir kad›nd›m. Ancak kocam kad›nlara yaklaﬂmaktan mahrumdu. Sen de benim gördü¤üm en güzel kimseydin!

Bundan böyle Züleyha
gerçek manas›yla mutlulu¤u tadacakt›. Gören kad›nlar›n ellerini kesecekleri derecede güzel bir kocas› vard›. Ayn› zamanda kocas›, zaman›nda yaﬂayan
insanlar›n g›pta edecekleri
derecede üstün bir edep
ve terbiye numunesi idi.
Züleyha’n›n ikinci mutlulu¤u da, Hazreti Yusuf’un
tan›tt›¤› hak dini tan›m›ﬂ,
ona inanm›ﬂ ve ebedî huzura kavuﬂmuﬂ olmas›yd›.
Beraber ibadet ediyor ve
kocas›n›n emirlerine severek uyuyordu. Zaman›ndaki müminlerin annesi
olma ﬂerefine de kavuﬂmuﬂtu.
Yusuf aleyhisselâm›n
Züleyha’dan iki o¤lu ile
Rahmet ad›nda bir k›z› oldu. Yûﬂâ aleyhisselâm ve
Eyyûb aleyhisselâm›n han›m›, Yusuf aleyhisselâm›n soyundand›r.
Yusuf aleyhisselâm,
devlet iﬂlerinde bütün
yetkileri eline al›nca, gelecek k›tl›k senelerini düﬂü-
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nerek, çeﬂitli tedbirler almaya baﬂlad›. Ülkenin
her taraf›na haber gönderip, insanlar›n ziraatle
meﬂgul olmas›n› istedi.
Ekilmedik hiçbir yerin b›rak›lmamas›n› ve her taraf›n ekinlerle doldurulmas›n› emretti. Bu hâl
tam yedi sene devam etti.
Elde edilen mahsulün
beﬂte birini devlet hesab›na vergi olarak toplad›.
Bunun için kaleler ve depolar yapt›rd›. Bolluk senelerinde toplad›¤› yiyecekleri, ekinleri, baﬂaklar›
ile buralarda depolad›. ‹nsanlara çok iyilik ve ihsanlarda bulundu.
M›s›r halk› Hazreti Yusuf’tan çok memnundu.
Onlara hep adaletle muamele ederdi. Bolluk seneleri böylece geçip gitti.
Peﬂinden bütün ﬂiddetiyle
k›tl›k baﬂlad›. O zamana
kadar böyle k›tl›k görülmemiﬂti. Bir damla ya¤mur düﬂmedi¤i gibi, yerden bitki nam›na hiçbir
ﬂey bitmez oldu.

Herkes bu bolluk y›llar›nda, k›tl›¤› hat›rlar›na bile
getirmek istemiyorlard›.
Yedinci bolluk senesi bitmeye yak›n insanlar, acaba
Firavunun rüyas› gerçekleﬂecek mi diye bekliyor, k›tl›¤›n gelmesini hiç arzu etmiyorlard›. Ancak sekizinci
sene ya¤mur mevsimi geldi¤i hâlde bir damla bile
ya¤mur düﬂmüyordu. O
zaman Firavunun rüyas›n›n gerçekleﬂti¤ini herkes
anlad›. Ancak Firavun bu
rüyay› görmeseydi k›tl›k olmazd›, diyen nasipsizler de
vard›. Nil nehri neredeyse
kuruyacak hâle gelmiﬂti.
K›tl›¤›n ilk senesinde,
insanlar biriktirdikleri yiyecekleri bitirdiler. Yusuf
aleyhisselâmdan para ile
yiyecek sat›n almaya baﬂlad›lar. Yusuf aleyhisselâm, kim olursa olsun kimseyi kay›rmadan, ilerde s›k›nt› olmamas› için, yiyecek almaya gelene, bir deve yükünden fazla yiyecek
vermezdi. Bu hususta
adaletten asla ayr›lmazd›.
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Yusuf aleyhisselâm›n
bizzat kendisinin köle olarak sat›ld›¤› M›s›r’da, herkes onun eline bakar olmuﬂtu. ‹nsanlar, ak›n ak›n
gelip, yiyecek bir ﬂeyler almak için ç›rp›n›rlard›. Aç
insanlar, Yusuf aleyhisselâm›n mübarek yüzünü
görünce, açl›klar›n› unuturlard›. Yusuf aleyhisselâm Firavuna da, yiyece¤i
halka verdi¤i gibi verir, insan olarak herkesin hakk›n› gözetir ve baﬂkalar›ndan fazla vermezdi. Bununla beraber Firavuna
çok iyi muamele ederdi.
Çünkü kendisini hazinelerinin baﬂ›na geçirerek
bunca insan›n s›k›nt›dan
kurtulmas›na vesile olan
Firavun idi.
Yusuf aleyhisselâm, Firavunun Allahü teâlâya ve
kendisinin peygamberli¤ine inanmas› için, gayret
ederdi. Hazreti Yusuf’un
bu güzel muamelesi sayesinde, Firavun ve daha
pek çok insan imanla ﬂereflendi.

M›s›r’da halk, k›tl›k y›llar›ndan önce biriktirdi¤i
mahsulü yerken, civar yerlerde böyle bir tedbir al›nmad›¤› için büyük s›k›nt›
çekiliyordu. K›tl›k, Kenan iline ve ﬁam taraflar›na da
isabet etmiﬂti. Baﬂkalar› gibi, Yakûb aleyhisselâm›n
evindekiler de k›tl›¤›n s›k›nt›s›n› çekiyordu. M›s›r’da
bu¤day›n bulundu¤u, baﬂka yerlerde bu¤day›n eserinin bile bulunmad›¤› haberi civar yerlere yay›lm›ﬂt›.
Bunu ö¤renen insanlar,
ak›n ak›n M›s›r’a gelmeye
baﬂlad›lar. Ne kadar k›ymetli mal ve elbiseleri varsa bu¤dayla de¤iﬂtiler.
Yusuf aleyhisselâm insanlar›n hâlini, dertlerini iyi
anlamak için karn› doyas›ya yemek yemezdi. K›tl›¤›n
hüküm sürdü¤ü yedi sene
boyunca âdeti böyle olmuﬂtu. Ona derlerdi ki:
- Sen ac›km›yor musun
ey Yusuf?
- Elbette ac›k›yorum.
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- O hâlde neden yemiyorsun? M›s›r hazineleri
senin emrinde de¤il mi?
- Kendim doyarsam, aç
kalanlar›n hâlini unutaca¤›mdan, dertlerini anlayamayaca¤›mdan korkuyorum.
Böylece o Peygamber,
her insan için geçerli olan,
“Tok aç›n hâlinden anlamaz” gerçe¤ine iﬂaret ediyordu.
Kardeﬂleri M›s›r’da
M›s›r’da tedbir al›nd›¤›
için k›tl›k fazlas›yla hissedilmiyor, ancak civar
memleketlerde ziyadesiyle hissediliyordu. M›s›r’da
bu¤day oldu¤unu iﬂitenler, mal ve para olarak neleri varsa al›p geliyorlar ve
bunlar› verip bu¤day al›yorlard›. Hazreti Yusuf bu
iﬂi bizzat kendisi kontrol
ediyordu. Böylece bu¤day
s›k›nt›s› çekenler, bu¤daya
kavuﬂup sevinç içinde dönüyor, M›s›r hazinesi de
alt›n vb. ﬂeylerle doluyor-

du. Firavun da bu durumdan çok memnun idi.
Bu amans›z k›tl›k Kenan ilinde Yakûb aleyhisselâm›n evinde de hissediliyordu. Bu¤day ve ekmek nam›na bir ﬂey kalmam›ﬂt›. M›s›r’da bu¤day
bulundu¤u haberi buraya
da gelmiﬂti. Yakûb aleyhisselâm o¤ullar›na dedi
ki:
- M›s›r’a gidip biraz
bu¤day getirin! ‹ﬂittim ki
M›s›r sultan›n›n bir hazinedar› varm›ﬂ ve tah›l ambarlar›n›n hepsi onun elinde olup, dedemiz ‹brahim
aleyhisselâm›n dini üzere
imiﬂ. Nas›l bir kimse oldu¤unu gidip görün ve “Biz
‹brahimo¤ullar›ndan›z!”
deyin. Belki ‹brahim aleyhisselâm›n soyundan oldu¤unuzu bilir de size kolayl›k gösterir.
Bünyamin haricindeki
di¤er on o¤lunu M›s›r’a
gönderdi. Bünyamin, Hazreti Yusuf ile ayn› anneden kardeﬂ olup, Hazreti
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Yakûb onu yan›ndan hiç
ay›rmazd›. Hazreti Yusuf’un ayr›l›k ac›s›n› onunla teskin ediyordu.
Hazreti Yusuf, huzuruna giren on kiﬂilik bir grubu gördü¤ü vakit gözlerine inanamad›. Evet, bunlar kendi kardeﬂleriydi. ‹çlerinde sadece Bünyamin
yoktu. Onlara sordu:
- Ne istiyorsunuz?
- Bu¤day istemeye geldik.
- Hangi beldenin insanlar›s›n›z?
- Kenan ilinden geliyoruz.
- Oras› M›s›r’a çok uzak
de¤il midir?
- Öyledir efendim. Ancak araya açl›k girdi¤i zaman uzaklar yak›n oluyor.
- Yurdunuzu ne hâlde
b›rakt›n›z?
- K›tl›ktan baﬂka bir ﬂey
yoktur. Sadece kurak hava, sadece aç insanlar vard›. Sizin, gelenleri boﬂ çevirmedi¤inizi
duyduk,

ümitle geldik. Lütfen bizi
eli boﬂ çevirmeyin.
- Siz bu¤day al›c›lar›na
de¤il, casuslara benziyorsunuz.
- Do¤ru söylüyoruz. ‹htiyar bir baban›n on evlâd›y›z. Babam›z›n ismi Yakûb’dur. Beldemizde k›tl›k
var. M›s›r’dan baﬂka yerde
bu¤day bulunmad›¤›n› ve
senin iyi bir kimse oldu¤unu duyan babam›z, bizi
gönderdi.
Kardeﬂleri Hazreti Yusuf’u tan›mam›ﬂlard›. Zira
Yusuf aleyhisselâm makam›nda heybetli oldu¤undan, huzuruna gelenler
mübarek yüzüne bakamazlard›. Bir de Hazreti
Yusuf bir devletin baﬂ›nda
bulunmakta idi. Onlar, Yusuf aleyhisselâmdan ayr›ld›ktan sonra hiç haber alamam›ﬂlar, hatta onun,
böyle bir devlete kavuﬂaca¤›n› hat›rlar›ndan bile
geçirmemiﬂlerdi.
Ayr›ca, Yusuf aleyhisselâm daha çocuk iken ay-
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r›lm›ﬂt›. ﬁimdi ise yüzü,
boyu ve ﬂekli de de¤iﬂmiﬂti. Yusuf aleyhisselâm ise
onlar› hemen tan›m›ﬂt›. Zira onlar hiç de¤iﬂmemiﬂti.
Hazreti Yusuf kardeﬂleri için sofra serdirdi. Çeﬂitli ikramlarda bulundu.
Kardeﬂleri ziyadesi ile
memnundu. Daha sonra
Hazreti Yusuf’un emriyle
develer getirildi. Hizmetçiler çuvallar› doldurmaya
baﬂlad›lar. Biraz sonra
Hazreti Yusuf kardeﬂlerine
sordu:
- Siz on kiﬂisiniz. Hâlbuki deve say›s› onbir. Hani bu bir devenin sahibi?
- Efendim, ﬂu anda biz
onbir kardeﬂiz. Memlekette kalan bir kardeﬂimiz daha vard›r. Ancak babam›z
onu yan›ndan pek ay›rmak istemiyor?
- Baban›z neden onu
yan›ndan ay›rmak istemiyor?
- Babam›z›n, o küçük
kardeﬂimizin annesinden
bir o¤lu daha vard›. Ad›

Yusuf olan o o¤lunu çok
severdi. K›rda telef oldu.
Onun üzüntüsünden dolay› babam›z, ismi Bünyamin olan küçük kardeﬂimizi yan›ndan hiç ay›rmaz.
Yusuf’a çok üzüldü¤ünden dolay› gözleri de görmez oldu. Bir ev yapt›rd›.
Yusuf’a olan üzüntüsü sebebiyle o eve Beyt-ül-ahzân dedi. Her gün o eve
girer, Yusuf diye a¤lar. Babam›z bütün bu üzüntülerini bu kardeﬂimizle teskin
eder.
Yusuf aleyhisselâm,
âdeti oldu¤u üzere ﬂah›s
baﬂ›na bir deve yükünden
fazla bu¤day vermezdi.
Onlara da birer deve yükü
verip paralar›n› ald›. Ayr›ca Bünyamin için de bir
deve yükü verdi. Sonra
ﬂöyle buyurdu:
- Sizin sözünüzden, baban›z›n, yan›nda b›rakt›¤›
kardeﬂinizi daha çok sevdi¤i anlaﬂ›l›yor. Bu ise, insan› hayrette b›rak›yor.
Çünkü sizin bu kadar cemâl ve olgunluk sahibi ol-
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man›za ra¤men, baban›z›n o kardeﬂinizi daha çok
sevmesi, onun ak›l, fazilet
ve edep bak›m›ndan kâmil birisi oldu¤unu gösteriyor. Bu yüzden onu görmek istiyorum, onu bana
getiriniz! E¤er getirmezseniz bir daha size zahire
vermem. Görüyorsunuz
ki, size de, baban›z›n yan›nda kalan kardeﬂiniz
ad›na da zahire veriyorum. Ben misafirperverlerin hay›rl›s›y›m. E¤er onu
da getirmezseniz, art›k
benim yan›mda size hiçbir
zahire yoktur! Yan›ma da
gelmeyiniz, diyar›ma da
girmeyiniz!
Hazreti Yusuf bu sözleri âmirane söylemiﬂti. Kardeﬂleri korka korka cevap
verdiler:
- Onu babas›ndan isteyecek ve emrinizi yerine
getirmeye çal›ﬂaca¤›z.
Daha sonra Hazreti Yusuf hizmetçilerine, “Onlardan al›nan paray› gizlice
yüklerinin içine koyun!

Olur ki, ailelerine döndükleri zaman bunun fark›na
var›rlar da, belki yine kardeﬂleri Bünyamin ile beraber buraya dönerler.” emrini verdi. Böylece onlar›n
tekrar gelmelerini teﬂvik
etmek istedi.
Hazreti Yusuf’un kardeﬂleri gördükleri ikramdan son derece memnun
olmuﬂlard›. Getirdikleri
çuvallar t›ka basa doldurulmuﬂ ve çok fazla da bir
ücret al›nmam›ﬂt›. Hazreti
Yusuf’tan gördükleri ikram› ara s›ra dile getirmekten kendilerini alam›yorlard›. Konuﬂa, gülüﬂe yollar›na devam ediyorlard›. Ancak onlar› düﬂündüren bir
ﬂey vard›. Maliye Naz›r› kesin konuﬂmuﬂtu. Kardeﬂlerini bir dahaki geliﬂlerinde
getirmezler ise, o zaman
hiç bu¤day alamayacaklard›. ﬁimdi nas›l edip de babalar›ndan izin alacaklar›n›
düﬂünüyorlard›.
Yusuf aleyhisselâm›n
kardeﬂleri, Yakûb aleyhisselâm›n yan›na var›nca,
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daha yüklerini açmadan,
babalar›na, M›s›r’da gördükleri izzet ve ikram›,
kendilerine gösterilen iyi
muameleyi etrafl›ca anlatt›ktan sonra dediler ki:
- M›s›r Maliye Naz›r›n›
çok iyi bir insan olarak
gördük. Bize ikramda bulundu. Akrabam›z olsa, o
kadar ikram› bize yapamazd›.
- E¤er bir daha giderseniz, ona benden selâm
söyleyin ve “Babam›z sana duâ ediyor!” deyin!
Bunun üzerine o¤ullar›,
Yakûb aleyhisselâma ﬂöyle dediler:
- Baba, bizimle beraber
Bünyamin’i de göndermedikçe bize verilecek zahire
yasaklanm›ﬂt›r. Bizimle
birlikte kardeﬂimizi de
gönder ki, tekrar bu¤day
ve yiyecek alal›m. Hiç ﬂüphen olmas›n ki, biz onu
mutlaka koruruz.
- Onu koruyaca¤›n›za
ve muhafaza edece¤inize
dair size nas›l güvenirim?

Yusuf’un baﬂ›na nelerin
geldi¤ini sizler daha iyi bilirsiniz. Ancak Allahü teâlâ en hay›rl› koruyucudur
ve tevekkül edip, iﬂlerimi
Ona b›rakt›m. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
Yakûb aleyhisselâm›n
bu sözünden, onun gitmesinde fayda gördü¤ü için,
o¤ullar›n›n Bünyamin’i
götürmelerine izin verdi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.
Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar› yüklerini aç›nca,
zahire karﬂ›l›¤›nda verdikleri bedellerin kendilerine
iade edildi¤ini gördüler.
Karﬂ›laﬂt›klar› bu manzara,
babalar›na M›s›r Azîzi hakk›nda arz ettiklerini teyit
eder mahiyette oldu¤u
için sevindiler. Babalar›n›n
huzuruna var›p nazik ve
hürmetkâr bir ifade ile durumu bildirdiler:
- Ey babam›z! Daha ne
istiyoruz, bundan ziyade
iyilik olur mu? Iﬂte sermayemiz de bize iade edilmiﬂ.
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Biz onunla tekrar ailemize
zahire getiririz. Kardeﬂimizi
de koruruz. Kardeﬂimiz
Bünyamin’i götürmekle bir
deve yükü zahire de fazla
al›r›z. Bu getirdi¤imiz az bir
zamanda tükenecektir, bizi
idare etmez.
- O akçeyi geri götürün, belki yan›lm›ﬂlard›r
veyahut bizi denemiﬂlerdir. “Peygamber o¤ullar›d›r. Görelim, helâli haram›
seçerler mi?” demiﬂ olabilirler.
Yakûb
aleyhisselâm
sözlerine ﬂöyle devam etti:
- Bünyamin’i bana sa¤
salim getirece¤inize dair
Allahü teâlâ ad›na yemin
edip teminat vermedikçe
asla sizinle göndermem.
Ancak etraf›n›z›n çevrilip
çaresiz kalm›ﬂ olman›z durumunda izin veririm.
O¤ullar› yemin ederek
teminat verince, Hazreti
Yakûb izin verdi ve dedi ki:
- Allahü teâlâ bizim
söyledi¤imiz ﬂu sözlere
vekildir.

Burada ibret al›nacak
bir husus vard›r: Hadis-i
ﬂerifte; (Belâ [bazen] insan›n konuﬂtu¤u söze ba¤l›d›r.) buyuruldu¤u gibi, Yakûb aleyhisselâm daha
önce o¤ullar›na; “Yusuf’u
kurt yemesinden korkuyorum.” buyurmuﬂ, kendisine musibet bu cihetle gelmiﬂ, o¤ullar›; “Yusuf’u
kurt yedi!” demiﬂlerdi. Burada da; “Etraf›n›z›n kuﬂat›l›p çaresiz kalm›ﬂ olman›z...” buyurdu. Yine bu
yönden musibete duçar
oldu.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤ullar›n›n Yusuf aleyhisselâma yapt›klar›n› bilmesine ra¤men, Bünyamin’i
onlarla beraber gönderdi.
Çünkü, onlarda Yusuf
aleyhisselâma karﬂ› gördü¤ü hasedi, Bünyamin’e
karﬂ› görmemiﬂti. Onlar›n,
ona karﬂ› iyi niyet sahibi
olduklar›n› görüyordu. Bir
de k›tl›k bütün ﬂiddeti ile
sürüyordu. M›s›r Azîzinden zahire alabilmek için
buna mecburdu.
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O¤ullar› ikinci sefere
haz›rlan›rken, Yakûb aleyhisselâm, evlâtlar›na yolculu¤a ç›kmadan önce baz› tavsiyelerde bulundu.
Çünkü o¤ullar›, yak›ﬂ›kl›,
cemâl ve kemâl sahibi,
boylu boslu ve kuvvetli
olup, hepsi de bir baban›n
o¤lu idiler. Yusuf aleyhisselâm›n onlara ikramda
bulundu¤u, M›s›r halk› taraf›ndan da biliniyordu.
Bu sebeple orada ﬂöhretleri vard›. Yakûb aleyhisselâm, M›s›r’a hep birlikte
girerken, nazar de¤mesinden endiﬂe etti¤i için onlara dedi ki:
- Ey o¤ullar›m! M›s›r’a
var›nca, hepiniz bir kap›dan girmeyin! Her biriniz
ayr› ayr› kap›lardan girin!
Bununla beraber bu sözümle Allah›n kazas›ndan
hiçbir ﬂeyi sizin üzerinizden gideremem. Hüküm
ve kaza ancak Allahü teâlâdand›r. Ben ancak Ona
güvenip dayand›m. Tevekkül edenler de Ona güvenip dayanmal›d›r.

Bu sözüyle onlar üzerine nazar isabet edece¤inden korktu. Hâlbuki M›s›r’a ilk gidiﬂlerinde böyle
bir tavsiyede bulunmam›ﬂt›. Çünkü o zaman kimse onlar› tan›m›yordu.
Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar›, M›s›r’a vard›klar›
zaman, babalar›n›n emrine uyarak ayr› ayr› kap›lardan ﬂehre girdiler. Yusuf
aleyhisselâm›n yan›na giderek, ihsanlar›na teﬂekkür ettiler. Ayr›ca babalar›n›n selâm ve duâlar›n› bildirerek dediler ki:
- ‹ﬂte o küçük kardeﬂimiz
budur, onu da getirdik.
Yusuf aleyhisselâm onlara gereken ikram ve iltifatta bulundu. Hatta öncekinden daha çok ikramda
bulundu. Onlar› yeme¤e
davet etti. Her bir sofraya
ikiﬂer kiﬂi oturttu. Onbir kiﬂi olduklar›ndan, Bünyamin yaln›z kald›. Bu s›rada
kardeﬂi Bünyamin, Yusuf
aleyhisselâm› hat›rlay›p
a¤lad› ve kendi kendine,
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“Kardeﬂim Yusuf sa¤ olsa
idi, Sultan beni de onunla
beraber oturturdu.” diye
söylendi.
Bu esnada Yusuf aleyhisselâm kardeﬂlerine dedi ki:
- Bu kardeﬂiniz yaln›z
kald›.
- Onun bir kardeﬂi vard›, öldü.
Bunun üzerine Yusuf
aleyhisselâm, “Öyleyse
onu yan›ma oturtay›m!”
diyerek, Bünyamin’le ayn›
sofraya oturdu. Bünyamin, sofrada hem yemek
yer, hem de s›k s›k Yusuf
aleyhisselâma bakard›.
Yusuf aleyhisselâm sordu:
- Niçin bana böyle dikkatli dikkatli bak›yorsun?
- Vefat eden kardeﬂim
size çok benzerdi de onun
için...
Akﬂam olunca, yat›p istirahat etmek için iki kiﬂiye
bir oda gösterildi. Fakat
Bünyamin yine tek kald›.
Bunun üzerine a¤lad› ve
dedi ki:

- Kardeﬂim Yusuf sa¤
olsa idi, ben de onunla ayn› odada kal›rd›m.
Bu hâli gören Yusuf
aleyhisselâm, “Gel, sen
de benim odamda misafir
ol!” dedi. Fakat Bünyamin, Yusuf aleyhisselâm›n
kardeﬂi oldu¤unu hâlâ anlayamam›ﬂ ve kardeﬂlerinden ayr› kald›¤›na bile
üzülmüﬂtü. Bunun fark›na
varan Hazreti Yusuf, bulunduklar› odada kimseyi
b›rakmad› ve Bünyamin’e
dedi ki:
- Benim sana kardeﬂ
olmam› ister misin?
- Senin gibi eﬂsiz bir insanla kardeﬂ olmay› kim
istemez ki? Ama senin baban Yakûb aleyhisselâm
ve annen Râhil de¤il ki...
Bu defa Hazreti Yusuf’un gözleri dolmuﬂtu.
- Neler oluyor sana ey
Azîz? Seni üzdüm mü?
- Ben senin kardeﬂin
Yusuf’um. Art›k huzurlu
günlere kavuﬂtun demektir. O hâlde kardeﬂlerinin
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yapt›klar›ndan dolay› mahzun olma!
Bünyamin bir anda ﬂaﬂ›rm›ﬂ, neye u¤rad›¤›n› bilemez olmuﬂtu. Y›llard›r
özlenen, ard›ndan gözyaﬂ›
dökülen a¤abeyi hiç
umulmayan bir zamanda
karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›. Bu ancak rüyalarda görülebilecek bir mutluluktu. Hazreti
Yusuf kardeﬂine sar›lm›ﬂ,
hasret gideriyordu.
Yusuf
aleyhisselâm
Bünyamin’e; “Sana söylediklerimi
kardeﬂlerine
söyleme!” diye tembih etti. Bünyamin ayr›lmak istemedi¤ini söyleyince,
Hazreti Yusuf dedi ki:
- Fakat babam›z›n benim yoklu¤uma ne kadar
üzüldü¤ünü bilirsin. Sen
de, bir sebep olmadan burada kal›rsan, üzüntüsü
daha da artar. Buna baﬂka
bir yol bulal›m.
- Karar senindir. ‹stedi¤ini yap!
‹brahim aleyhisselâm›n dininde, bir kimsenin

bir ﬂeyi çal›nsa, mal sahibi
de mal›n› h›rs›z›n elinde
yakalasa, mal› çalan, mal
sahibine kölelik ederdi.
Musa aleyhisselâm zaman›na kadar, bu hüküm aynen devam etmiﬂti.
Yusuf aleyhisselâm da
bunu bildi¤inden, alt›ndan
yap›lm›ﬂ bir su tas›n›, kimsenin haberi olmadan kardeﬂi Bünyamin’in yükünün içine koydurttu.
Yusuf aleyhisselâm›n
kardeﬂleri, her ﬂey haz›r
olunca, vedalaﬂarak yola
koyuldular. Keyiflerine diyecek yoktu. Yine oldukça
yüklü bir erzak alm›ﬂlar,
ayr›ca büyük bir izzet ve
ikram görmüﬂlerdi. ﬁehirden henüz ayr›lm›ﬂ say›l›rlard› ki, arkalar›ndan yükselen bir ses onlar› durmaya mecbur etti:
- Ey kafile ehli! Durun!
Muhakkak siz h›rs›zlars›n›z!
Ayn› zamanda kendilerine do¤ru dolu dizgin gelmekte olan bir grup insan
gördüler.
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Münadinin; “Ey kafile
ehli, muhakkak siz h›rs›zlars›n›z!” sözünü söylemelerinin sebebi, alt›n tas›
aray›p bulamay›nca; “Burada ﬂu kafiledekilerden
baﬂkas› yok idi. Demek ki
tas› bunlar ald›lar.” diye
düﬂündükleri içindi.
Yusuf aleyhisselâm›n
kardeﬂleri, ﬂanlar›na yak›ﬂmayan böyle bir suçun
üzerlerine at›lmas›na çok
üzüldüler. Gelenlere dönerek dediler ki:
- Ne kayboldu? Arad›¤›n›z nedir?
- Azîzin su kab›n› aramaktay›z. Onu bulup getirene bir deve yükü bahﬂiﬂ
var.
Yusuf aleyhisselâm›n
kardeﬂlerinin, münadiye;
“Hay›r biz çalmad›k!” yerine, “Ne kayboldu? Arad›¤›n›z nedir?” demeleri;
“Bizim h›rs›z olmam›z
ﬂöyle dursun, sizden zaten
bir ﬂey çal›nmam›ﬂt›r. Bu
bir kay›p olabilir” demek

istemelerindendir.
Münadi ve yan›ndakiler,
onlar›n sözündeki inceli¤i
anlad›klar›ndan, ikinci defa
olarak; “Azîzin tas›n› çald›n›z!” yahut “Azîzin su kab›
çal›nd›!” demeyip; “Azîzin
su kab›n› zayi ettik. Onu ar›yoruz!” demeye mecbur
oldular.
Kardeﬂlerin yüzlerinde
hiçbir korku ve endiﬂe sezilmiyordu. Kendilerinden
emin bir tav›rlar› vard›.
Bunca iyiliklerini gördükleri bu zata karﬂ› bir de
ihanet etmeyi düﬂünmüﬂ
olamazlard›. Kardeﬂlerin
biri söz ald›:
- Vallahi siz de bilirsiniz
ki, biz buraya fitne ve fesat ç›karmak için gelmedik. Biz h›rs›z da de¤iliz.
- E¤er “H›rs›z de¤iliz!”
sözünüzde yalanc› ç›karsan›z, eﬂyam›z› sizde bulursak, sizin dininizde h›rs›zl›¤›n cezas› nedir?
- Su kab› kimin yükünde
bulunursa, cezas› onun köle yap›lmas›d›r. Biz h›rs›zl›k
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yaparak zulüm yolunu tutanlar› böyle cezaland›r›r›z.
- Böyle bir cezaya biz
de raz›y›z. Dönün, arayaca¤›z! Suçsuz oldu¤unuz
anlaﬂ›l›ncaya kadar sizleri
yan›m›zda tutaca¤›z. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz.
Yusuf aleyhisselâm›n
adamlar›, onlar› Yusuf
aleyhisselâm›n huzuruna
getirdiler. Yusuf aleyhisselâm aratmaya kardeﬂi
Bünyamin’in yükünden
baﬂlatmad›. Onun yükünü
sonraya b›rakt›. Böylece,
di¤er kardeﬂlerinin kalbin-

de herhangi bir ﬂüphe do¤arak itiraz edilmesini önlemek istedi. Yoksa iﬂin
hakikati ortaya ç›kacak,
maksat hâs›l olmayacakt›.
Arama, Bünyamin’in yüküne gelince, Yusuf aleyhisselâm dedi ki:
- Bunun bir ﬂey alm›ﬂ
olaca¤›n› zannetmem.
Kardeﬂleri de, “Böyle
olursa, hem siz, hem biz
vicdanen rahat oluruz.”
dediler.
Bunun üzerine Bünyamin’in yükü de arand› ve
su kab› oradan ç›kt›.
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Bunu gören kardeﬂleri
utançlar›ndan baﬂlar›n› önlerine e¤diler. Bünyamin’e
dönerek onu ay›plamaya
ve k›namaya baﬂlad›lar:
- Bizim baﬂ›m›za sen neler getirdin? Bizi rezil ettin!
Yüzümüzü kara ç›kard›n!
Yusuf aleyhisselâm›n
maksad›; kardeﬂi Bünyamin’i yan›nda al›koymakt›.
Bu ise, ancak babas› Yakûb aleyhisselâm›n dinine
göre mümkündü. Allahü
teâlâ Yusuf aleyhisselâma
bu tedbiri vahiy ile ö¤retti.
Firavunun h›rs›z hakk›ndaki kanunu, h›rs›z›n dövülüp, çald›¤› mal›n iki kat›
ile ödetilmesi ﬂeklinde idi.
Bu kanuna göre, Yusuf
aleyhisselâm›n kardeﬂini
yan›nda al›koymas› mümkün de¤ildi.
Bünyamin’i yan›nda
al›koymas›
Su kab›, umduklar›n›n
aksine Bünyamin’in yükünden ç›k›nca, di¤er on kardeﬂ telâﬂland›lar. Hepsi hiç

hoﬂa gitmeyen bu manzara
karﬂ›s›nda ne yapacaklar›n›
ﬂaﬂ›rd›lar. Bunun üzerine
on kardeﬂ; “Su kab›n›n
Bünyamin’in yükünden
ç›kmas› hayret edilecek bir
ﬂey de¤ildir. Nitekim onun
kardeﬂi de daha evvel h›rs›zl›k yapm›ﬂt›.” diyorlard›.
Böylece kardeﬂler, içlerinde
saklad›klar›n› d›ﬂar› vuruyorlard›.
Yusuf aleyhisselâma
nisbet ettikleri h›rs›zl›k, Yakûb aleyhisselâm›n k›z
kardeﬂinin Yusuf aleyhisselâm› yan›nda al›koymak
için baﬂvurdu¤u çare idi.
‹brahim aleyhisselâm›n
kemerini Yusuf aleyhisselâm›n üzerine ba¤layarak
onu yan›nda al›koymuﬂtu.
Gerek Yusuf aleyhisselâm›n ve gerekse Bünyamin’in durumlar›nda h›rs›zl›k yoktu. Ancak h›rs›zl›¤a benzer bir görünüﬂ bulundu¤u ve baﬂlar›na gelen bu hâdiseden canlar›
s›k›ld›¤› için kardeﬂleri
böyle söylemiﬂlerdir.
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‹çlerinden biri yine kendini tutamayarak Bünyamin’in üstüne yürüdü:
- Yaz›klar olsun sana ey
Bünyamin! Bizi zor durumda b›rakt›n. Demek ki
anan Râhil sadece iki h›rs›z do¤urmuﬂ...
- Vallahi ben h›rs›zl›k
yapmad›m.
- Peki bu tas senin çuval›nda ne ar›yor?
- Kimin koydu¤unu da,
nas›l konuldu¤unu da bilmiyorum.
Art›k olan olmuﬂtu. Kab› çuvala kim koyarsa koysun netice ayn› kap›ya ç›k›yordu. Bünyamin’e söylenen sözlerin hepsi, di¤er
kardeﬂlerin içini boﬂaltmalar›na yar›yordu. Onlar›n
bir korkular› da, art›k M›s›r
topraklar›na girmelerinin
yasaklanmas› idi. ‹çlerini
ﬂiddetli bir s›k›nt› basm›ﬂt›. Ne yapacaklar›n›, ne
söyleyeceklerini bilmiyorlard›. H›rslar›n› yenemiyorlar, ayn› ﬂeyleri tekrar

tekrar söylüyorlard›.
Yusuf
aleyhisselâm
kardeﬂlerinin durumunu
izliyor, bir ﬂey söylemiyordu. Ne sözle ve ne de fiille
bu iﬂin hakikatini, onlara
aç›klamad›. Kendi kendine; “Sizin durumunuz daha kötüdür. Siz benim gibi
masum bir kardeﬂinizi çald›n›z, babas›ndan ay›rd›n›z, götürüp kuyuya b›rakt›n›z. ‹ﬂin hakikatinin sizin
söyledi¤iniz gibi olmad›¤›n› Allahü teâlâ çok iyi bilmektedir.” diye düﬂündü.
Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar›, yükleri aranmadan önce kendi dinlerinde
h›rs›zl›¤›n hükmü soruldu¤unda, sadece çalan›n
mal sahibine köle olaca¤›
hükmünü beyan etmiﬂlerdi. Tabiî ki onlar, kendilerinden böyle bir ﬂeyin vaki
olaca¤›n› tahmin etmiyorlard›. Ancak beklediklerinin aksine su kab› Bünyamin’in eﬂyas› aras›ndan
ç›k›nca; bu defa affetmenin de, fidye alman›n da
caiz oldu¤unu beyan etti-
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ler. Yusuf aleyhisselâm›n
ﬂefkat ve merhametini celbetmek için de dediler ki:
- Ey Azîz! Çok muhterem bir babam›z vard›r.
Kaybolan kardeﬂimizin
ac›s›n› Bünyamin’le unutur ve onu bizden çok sever. Biz onun yerini dolduramay›z. Onun yerine birimizi al›p onu azat eyle! Biz
muhakkak seni ihsan
edenlerden görüyoruz, bu
ihsan›n› tamamla!
Babalar› Yakûb aleyhisselâm›n peygamber oldu¤unu, Bünyamin’i geri getirmek üzere babalar›na
söz verdiklerini söylediler.
Ancak Yusuf aleyhisselâm
onlara ﬂöyle cevap verdi:
- Eﬂyam›z› buldu¤umuz kimseden baﬂkas›n›
al›koymaktan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Çünkü bu
takdirde, biz de elbette
zalimlerden oluruz. Baﬂkas›ndan meydana gelen
bir suçtan dolay› bir kimseye eza edersem, verdi¤iniz fetvaya göre zulüm

yapm›ﬂ olurum. Bu sebeple teklifinizi kabul edemem.
Yusuf aleyhisselâm›n,
babas›na bulundu¤u yeri
haber vermeyip, kendisini
gizlemesinde; babas›n›n
pek çok üzülece¤ini bildi¤i
hâlde, Bünyamin’i yan›nda al›koymas›nda ve kardeﬂlerine bu ﬂekilde muamele etmesinde çeﬂitli
hikmetler vard›r. Bunlardan en mühimi ﬂudur:
Yusuf aleyhisselâm,
bütün bunlar› kendili¤inden de¤il, Allahü teâlân›n
emri ile yapt›. Onun, kullar›ndan hiç kimsenin bilmedi¤i s›rlar› vard›r. Yaratt›klar› hakk›nda diledi¤i
ﬂekilde tasarruf sahibidir.
Allahü teâlân›n Yakûb
aleyhisselâm›n mihnet,
ac› ve s›k›nt›lar›n› art›rmas›, s›k›nt›lara karﬂ›l›k, derecesini daha da yükseltmek
içindi. Böylece, Yusuf
aleyhisselâm›n durumunu
Yakûb aleyhisselâmdan
gizledi.
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Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar›, kardeﬂleri Bünyamin’i
kurtarmaktan
ümitlerini kesince bir kenara çekilip, kendi aralar›nda konuﬂmaya baﬂlad›lar. Bir müddet aralar›nda
meseleyi
konuﬂtuktan
sonra, en do¤rusunun,
babalar›na dönüp, hâdiseyi aynen anlatmak oldu¤una karar verdiler.
Büyükleri dedi ki:
- Babam›z›n bizden Allahü teâlân›n ad›yla teminat alm›ﬂ oldu¤unu, daha
evvel de Yusuf hakk›nda
iﬂledi¤imiz kusuru bilmez
misiniz? Muhakkak bilirsiniz. Art›k ben, babam bana izin verinceye, yan›na
ça¤›r›ncaya, Allahü teâlâ
kardeﬂimi kurtararak iadesine hükmedinceye kadar
M›s›r’dan ayr›lmam. Babam›za hâdiseyi oldu¤u
gibi anlat›p deyin ki: “Ey
babam›z! Muhakkak ki o¤lun Bünyamin bizim gördü¤ümüze göre h›rs›zl›k
yapt›. Biz ancak gördü¤ümüze ﬂahitlik ederiz. Zira

su kab›n›n Bünyamin’in
yükünden ç›kt›¤›n› gördük. Biz gayb› yani onun
gerçekten çal›p çalmad›¤›n› bilmeyiz. Zaten gayb›
Allahü teâlâdan baﬂkas›
bilmez.”
Kardeﬂlerin büyü¤ü
babalar›n›n inanmas› için,
kardeﬂlerine ﬂöyle söylemelerini de tembih etti:
- Yine babam›za, “E¤er
bize inanmazsan, içinde
bulundu¤umuz M›s›r halk›na ve aralar›nda geldi¤imiz kervana da, su kab›n›n
onun yükünde nas›l bulundu¤unu sor. Biz, hakikaten do¤ru söyleyicileriz.” deyin!
Büyüklerini ve Bünyamin’i M›s›r’da b›rakan dokuz kardeﬂ, babalar›n›n
yan›na döndü. M›s›r’da
kalan büyüklerinin talimat› üzerine, baﬂlar›ndan geçenleri ve olup bitenleri
babalar›na anlatt›lar. Yakûb aleyhisselâm, bu anlat›lanlar› üzüntü içinde
dinledi ve dedi ki:
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- Hay›r! Do¤rusu nefsleriniz size bu iﬂi süsleyerek güzel gösterdi. Yoksa
M›s›r Azîzi, bizim dinimizde h›rs›z›n esir edilece¤ini
ne bilsin? Art›k bana düﬂen sabr-› cemildir. Umulur ki, Allahü teâlâ o¤ullar›m›n hepsini birden bana
getirir. ﬁüphesiz Allahü
teâlâ alimdir, hakimdir.
Yakûb aleyhisselâm›n
üzüntü ve kederi son ald›¤›
haberle daha da artm›ﬂt›.
Zaten uzun zamandan beri
üzüntü ve elem içerisindeydi. Fakat, Allahü teâlân›n kendisini bu s›k›nt›dan
yak›nda kurtaraca¤›n› da
biliyordu. Çünkü belâ ve s›k›nt› pek ﬂiddetlenip son
hadde geldi¤i vakit, ondan
kurtulmak daha çabuk olur.
Yakûb aleyhisselâm bu
üzüntüsünü ﬂöyle dile getirdi:
- Yusuf’un firak›yla beni kaplayan ﬂiddetli hüzün
ve hasretim! Gel, iﬂte ﬂu
an senin tam gelme zaman›nd›r.

Yakûb aleyhisselâm,
Bünyamin’in hayatta ve
yerinin belli olmas›na karﬂ›l›k Hazreti Yusuf hakk›nda bir bilgi alamamas› sebebiyle sadece Hazreti Yusuf’a olan hasretini dile
getirmiﬂti.
Yakûb aleyhisselâm;
baﬂ›na gelen a¤›r ve büyük bir musibete ra¤men,
daima sab›rl› oldu. Asla
feryat ve figan etmedi. ‹nsanlara da ﬂikayette bulunmad›. “Ben kalbimde
tutamad›¤›m hüzün ve
kederimi, yaln›z Allahü teâlâya arz ediyorum.” diyerek hâlini Allahü teâlâya
arz etti.
Bir defas›nda Azrail
aleyhisselâm Yakûb aleyhisselâm›n yan›na gelmiﬂti. Azrail aleyhisselâma
sordu:
- Yusuf’umu görmeden
benim ruhumu almaya m›
geldin?
- Hay›r, senin hüzün ve
kederine iﬂtirak etmek için
geldim.
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Bu arada Hazreti Yakûb
hastalanm›ﬂ ve baca¤›nda
siyatik hastal›¤› da meydana gelmiﬂti. Bu a¤r›lar›
da çok s›k›nt› veriyordu.
Bir gece a¤r›lar› dayan›lmaz hâle gelince, ﬂayet Allahü teâlâ bu hastal›ktan
ﬂifa verirse, en sevdi¤i yemekleri yememeyi nezretti.
Bir zaman sonra ﬂifa
buldu. Bunun üzerine en
sevdi¤i deve eti ve deve
sütünü yemedi ve içmedi.
Bundan sonra Allahü teâlâ, onun kendine haram
k›ld›klar›n› ‹srailo¤ullar›na
haram k›ld›. Nitekim
Kur’an-› kerimde mealen
buyuruldu ki:
(Tevrat’›n indirilmesinden önce ‹srail’in
[Hazreti Yakûb’un] kendine haram etti¤inden baﬂka bütün yiyecekler ‹srailo¤ullar›na helâl idi.) [Al-i
Imran 93]
(Yahudilere her t›rnakl›y› haram ettik. Koyunun
ve s›¤›r›n iç ya¤›n› da ha-

ram ettik. Aﬂ›r› gitmelerinden ötürü onlar› bu ﬂekilde
cezaland›rd›k.)
[Enam 146]
Yakûb aleyhisselâm,
Hazreti Yusuf’tan ayr›ld›¤›
andan itibaren gözünün
yaﬂ› hiç dinmedi. Döktü¤ü
gözyaﬂ› hiçbir ﬂeyle k›yaslanamazd›. Neticede gözüne ak düﬂtü. Bütün bunlar onun bir an olsun Allahü teâlây› anmas›na mâni
olmad›. Çünkü s›k›nt›da
olan, üzülen kalbler Allahü
teâlâya daha yak›nd›r ve
onunla meﬂguldür. Böyle
ac› ve s›k›nt›lar, Allahü teâlâdan baﬂka düﬂünceleri
kalbden ç›kar›r. Neticede
kul, Allahü teâlâya daha
çok yönelir, daha çok duâ
eder.
Yakûb aleyhisselâm›n
çok a¤lad›¤›n› gören o¤ullar›, torunlar› ve hizmetçileri dediler ki:
- Yusuf’u anmaktan geri durmuyor, onun sevgisinde gevﬂeklik göstermiyorsun. Vallahi sonunda
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ya kederinden hastalan›p
eriyeceksin, yahut helâk
olacaks›n.
- Ben kalbimde tutamad›¤›m hüzün ve kederimi, ancak Allahü teâlâya
arz ediyorum. Size ve baﬂkas›na ﬂikâyetim yoktur.
Beni ﬂikâyetim ile baﬂbaﬂa b›rak›n. ﬁikâyetimi
Rabbime arz edeyim. Ben,
sizin bilemeyece¤iniz nice
ﬂeyleri, Allahü teâlâ taraf›ndan vahiyle biliyorum.
Ey o¤ullar›m, M›s›r’a
gidin! Yusuf ile kardeﬂlerinden haber sorun! Allahü teâlâdan ümit kesmeyin! Çünkü, kâfirlerden
baﬂkas›, Allahü teâlâdan
ümit kesmez.
Yakûb aleyhisselâm
Hazreti Yusuf’un sa¤ oldu¤unu vahiy yoluyla biliyordu. Ayr›ca Yusuf aleyhisselâm›n çocuklu¤unda
gördü¤ü rüyas›n›n do¤ru
ç›kaca¤›na inan›yordu.
Çünkü, Yusuf aleyhisselâmda rüﬂd ve kemâl alâmetlerini görmüﬂtü. Bu-

nun için çocuklar›na Hazreti Yusuf’u aramak için
gitmelerini söyledi.
Yakûb aleyhisselâm›n
o¤ullar›, babalar›n›n tavsiyesi üzerine M›s›r’a döndüler. Yusuf aleyhisselâm›n huzuruna var›nca dediler ki:
- Ey Azîz! Bize ve ailemize darl›k, k›tl›k, fakirlik
ve açl›k ulaﬂt›. Çok az ve
ehemmiyetsiz bir sermaye ile geldik. Bize daha önce tam bedelle verdi¤in
gibi tam ölçek ver ve hakk›m›zda lütufkâr davran!
Zira Allahü teâlâ, lütufkâr
davrananlar› dünyada ve
ahirette en güzel ﬂekilde
mükâfatland›r›r.
Yusuf aleyhisselâm onlara sordu:
- Siz sonunun neye varaca¤›n› bilmeden Yusuf’a
ve kardeﬂine yapt›¤›n›z
iﬂin kötülü¤ünü anlay›p,
ondan tevbe ettiniz mi?
Yusuf aleyhisselâm,
onlar›n yalvar›ﬂlar›n›, çaresiz kald›klar›n› ve açl›k
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içinde bulunduklar›n› görünce, merhametinden
dolay› onlara kendisini tan›tmak istedi. Ancak Allahü teâlân›n hakk›n› kendi
hakk›na tercih etti. Onlara,
gerek kendisine yapt›klar›
zulmü ve gerekse kardeﬂi
Bünyamin’i kendilerinden
ay›rman›n, onu aralar›nda
hor ve hakir tutman›n çirkinli¤ini sordu. Bunu, ﬂefkatinden dolay›, onlara
din hususunda nasihat etmek maksad›yla yapm›ﬂt›.
Böyle yapmakla, onlar›n
günahlar›n› ikrar ederek,

tevbe ve istigfârda bulunmalar›n› sa¤lamak istiyordu. Yoksa maksad›, onlar›
paylamak ve k›namak de¤ildi.
Yusuf aleyhisselâm›n,
kendisine yap›lan ﬂeyleri
sormas› üzerine, kardeﬂleri dikkatle ona bakt›lar.
Sonra ﬂaﬂk›nl›k içinde dediler ki:
- Yoksa sen gerçekten
Yusuf musun?
- Evet, ben Yusuf’um
ve bu kardeﬂim Bünyamin’dir. Allahü teâlâ bizi
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birbirimize kavuﬂturmakla bize ihsanda bulundu.
Muhakkak ki, kim farzlar›
yerine getirmek, günahlardan sak›nmak suretiyle
Allahü teâlâdan korkar ve
belâlara sabrederse, Allahü teâlâdan mükâfat›n›
al›r. Çünkü Allahü teâlâ ihsan sahiplerinin mükâfatlar›n› zayi etmez.
Yusuf aleyhisselâm,
böyle söylemekle kardeﬂlerinin kendisine yapt›¤›
zulmün ve buna karﬂ›l›k
Allahü teâlân›n lütfetti¤i
zafer ve nusretin büyüklü¤ünü aç›klad›. Sanki ﬂöyle
demek istedi: “Ben, zulümlerin en büyü¤ü ile
zulmetti¤iniz, buna karﬂ›l›k da Rabbimin en yüksek
makam ve mertebeyi verdi¤i kimseyim. Beni öldürmeye teﬂebbüs etti¤iniz
ve kuyuya att›¤›n›zda âciz
bir kimseydim. ﬁimdi ise,
gördü¤ünüz gibiyim.”
Art›k ayaklar suya ermiﬂti. Hazreti Yusuf’u küçük bir çocukken kuyuya
atan, vicdan azab› çekmek

bir yana, ondan kurtulduklar› için huzur duyan kardeﬂler, o günden bu yana
hiç piﬂman olmam›ﬂlard›.
En son Bünyamin olay›nda da yine kardeﬂlerine
suç isnad›nda bulunmalar›, Hazreti Yusuf’a duyduklar› öfkeyi içlerinden atamad›klar›n› göstermiﬂti.
Ama Ilâhî takdîr her defas›nda onlar› Hazreti Yusuf’un aya¤›na getirmiﬂ
ve yalvarma durumuna
düﬂürmüﬂtü. Art›k Yusuf
aleyhisselâm›n fazilet ve
meziyetini ve günahkâr olduklar›n› itiraf ederek dediler ki:
- Vallahi Allahü teâlâ
zikretti¤in yüksek s›fatlar,
güzel ahlâk, ilim, hilm ve
saltanatla muhakkak seni
bizden üstün k›ld›. Muhakkak ki, biz sana yapt›¤›m›z
muameleden dolay› günahkâr olduk.
Yusuf aleyhisselâm onlar›n itiraflar› üzerine ﬂöyle cevap verdi:
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- Bugünden sonra günah›n›z› zikretmek suretiyle benim taraf›mdan size bir k›nama ve ay›plama
yoktur. Allahü teâlâ sizi
ba¤›ﬂlas›n. O merhametlilerin en merhametlisidir.
Bundan sonra Hazreti
Yusuf kardeﬂlerine geçmiﬂi ile ilgili hiçbir kelime
söylemeyecek ve onlar›
utand›rma yoluna gitmeyecekti. “Allahü teâlâ sizi
ba¤›ﬂlas›n!” sözüyle, tevbe ederlerse, Allahü teâlân›n onlar› ba¤›ﬂlayaca¤›n› da onlara müjdeledi.
Onlar da yapt›klar› iﬂin
kötülü¤ünü ve günahkâr
olduklar›n› da itirafla, tevbe ve istigfârda bulundular.
Yusuf
aleyhisselâm
kardeﬂlerine çok izzet ve
ikramda bulundu. Onlar
da dediler ki:
- Siz bizi sabah akﬂam
yeme¤e davet ediyorsunuz. Biz ise yapt›klar›m›zdan ve kusurumuzdan dolay› utan›yoruz.

- M›s›rl›lar, ﬂimdiye kadar hakk›mda; “Az dirheme sat›lm›ﬂ bir köleyi, bu
mertebeye kavuﬂturan Allahü teâlây› tenzih ederiz!” diyorlard›. ﬁimdi ise
sizin sayenizde ﬂeref buldum. Herkesin nazar›nda
yükseldim. Çünkü onlar,
sizin benim kardeﬂlerim
oldu¤unuzu, benim de ‹brahim aleyhisselâm›n torunlar›ndan Yakûb aleyhisselâm›n o¤ullar›ndan
oldu¤umu ö¤rendiler.
Yusuf aleyhisselâm›n
kendisine zulmeden kardeﬂlerine gösterdi¤i bu
asil davran›ﬂ; Resûlullah
efendimizin Mekke-i mükerremenin
fethinde,
kendisini ve eshab›n›
yurtlar›ndan
ç›karan
Mekkelilere gösterdi¤i
âlicenapl›¤a benzemektedir. Resûlullah efendimiz
Mekke’nin fethedildi¤i
gün, Kâbe-i muazzaman›n kap›s›n›n iki taraf›ndan tutarak, Kureyﬂ müﬂriklerinin ileri gelenlerine
buyurdu ki:
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- Benden ne umars›n›z,
size ne yapaca¤›m› zannedersiniz?
- ‹stedi¤ini yapabilirsin.
Fakat biz senden hay›r
umar›z.
Bunun üzerine âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûlullah efendimiz
ﬂöyle buyurdu:
- Size kardeﬂim Yusuf’un söyledi¤ini söylerim. Yani, “Bugünden
sonra günah›n›z› zikretmek suretiyle benim taraf›mdan size bir k›nama ve
ay›plama yoktur!”
Yusuf aleyhisselâm,
kardeﬂlerine kendisini tan›tt›ktan sonra, babas› Yakûb aleyhisselâm›n hâlini,
kendisinin yoklu¤undan
sonra onun ne durumda
oldu¤unu sordu. Onlar da;
“Senin için üzüldü ve çok
a¤lad›. Bu sebeple gözleri
görmez oldu.” diye cevap
verdiler. Bunun üzerine
Yusuf aleyhisselâm, hemen gömle¤ini ç›kar›p onlara verdi ve dedi ki:

- Bunu babama götürün, yüzüne sürsün. O, benim kokumu koklas›n ve
gömle¤imi gözlerine sürsün. O art›k rahatl›kla görmeye baﬂlar. Sonra babam ve siz, bütün çoluk
çocu¤unuzla birlikte geri
bana gelin!
Bundan sonra Yusuf
aleyhisselâm, kardeﬂlerinin bütün sefer ihtiyaçlar›n› haz›rlad›. Ayr›ca, babas›
Yakûb aleyhisselâma verilmek üzere, onun bütün
hanedan› ile birlikte M›s›r’a teﬂriflerini isteyen bir
mektup da verdi. Kardeﬂleri gömle¤i de alarak yola
ç›kt›lar.
Di¤er taraftan Yakûb
aleyhisselâm, gömle¤in
yola ç›kar›ld›¤› saatte, derinden derine çekti¤i birkaç nefesten sonra yan›ndakilere dedi ki:
- E¤er bana yaﬂl›l›k sebebiyle noksan ak›ll›l›k
nisbet etmezseniz, ben
muhakkak Yusuf’un kokusunu duyuyorum.
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- Vallahi sen Yusuf’a
olan aﬂ›r› muhabbetinde
devam ediyorsun. Onu
unutam›yor, hâlâ ona kavuﬂaca¤›n› umuyorsun.
Allahü teâlâ Yusuf aleyhisselâm›n lâtif ve has kokusunu Hazreti Yakûb’a
mucize olarak ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Müjdeci gelip de Hazreti
Yusuf’un gömle¤i Hazreti
Yakûb’un yüzüne sürülünce, Yakûb aleyhisselâm eskisi gibi görmeye baﬂlad›.
Bu hâdise Kur’an-› kerimde mealen ﬂöyle beyan buyuruldu:
(Vaktaki müjdeci geldi.
Yusuf’un gömle¤ini [Yakûb aleyhisselâm›n] yüzüne sürdü. Gözleri aç›l›verdi.) [Yusuf 96]
Müjdeyi getiren Yehûda idi. Daha yola ç›kmadan önce demiﬂti ki:
- Babama; “Yusuf’u
kurt yedi” diye kanl› gömle¤ini götürerek, üzülmesine sebep olmuﬂtum. ﬁimdi
de onun gömle¤ini ben
götürüp sevindireyim.

Yakûb aleyhisselâm›n
gözleri aç›l›nca, o¤ullar›na
dedi ki:
- Ben size, “Sizin bilmeyece¤iniz ﬂeyleri, Allahü teâlâ taraf›ndan biliyorum!” demedim mi?
Onlar›n bilmedi¤i ﬂeyden murad›, Yusuf aleyhisselâm›n hayatta oldu¤u ve Allahü teâlân›n birbirlerine kavuﬂturaca¤›d›r.
Yakûb aleyhisselâm, müjdeyi getiren Yehûda’ya
sordu:
- Yusuf [aleyhisselâm]
ne durumdad›r?
- M›s›r Azîzidir.
- Mülk ve saltanat› ben
ne yapay›m? Ben hangi
din üzere oldu¤unu soruyorum.
- Elhamdülillah ‹brahim aleyhisselâm›n dini
üzeredir.
- ‹ﬂte ﬂimdi nimet tamam oldu!
Yapt›klar› hatadan art›k
piﬂman olan o¤ullar› babalar›na dediler ki:
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- Ey bizim babam›z! Allahü teâlâdan bizim için
günahlar›m›z›n magfiretini iste! Gerçekten biz günahkârlardan olduk.
Yakûb aleyhisselâm da
bu ﬂekilde suçlar›n› itiraf
edip af dileyen o¤ullar›na
ﬂöyle cevap verdi:
- Sizin için, Rabbime,
sonra istigfâr ederim. Hakikat ﬂudur ki, çok günah
örtücü, çok merhamet
edici ancak Odur!
Yakûb aleyhisselâm,
o¤ullar› için istigfâr› hemen o s›rada yapmad›. Bilâkis, sonra Allahü teâlâdan onlar için af ve magfiret dileyece¤ini vadetti.
Bunun birçok sebepleri
bildirilmiﬂtir:
Yakûb aleyhisselâm, istigfâr› seher vaktine tehir
etti. Çünkü seher vakti duâlar›n kabul olmas› için en
uygun zamand›r.
Yakûb aleyhisselâm,
o¤ullar› için magfiret dilemeyi Cuma gecesine b›rakt›. Zira Cuma gecesi,

duâ ve tevbelerin kabulü
için en uygun zamand›r.
Yakûb aleyhisselâm;
o¤ullar›n›n hakikaten günahlar›na piﬂman olup,
tevbe edip etmediklerini
ve tevbelerinin ihlâsla
olup olmad›¤›n› anlamak
için istigfâr etmeyi geciktirmiﬂtir.
Yakûb aleyhisselâm;
“Sizin için sonra istigfâr
ederim!” dedi. Bu, mazlumun affetmesi ﬂart›n› bildi¤inden; “Ancak Hazreti
Yusuf’la görüﬂtükten sonra sizi affederse, istigfâr
ederim” demektir. ‹stigfâr›, Hazreti Yusuf’la görüﬂtükleri vakte kadar tehir etti.
Yakûb aleyhisselâm,
duâ edece¤i gece, seher
vaktinde kalk›p namaz k›ld›. Namaz›n› bitirince; “Allah›m Yusuf için üzüldü¤üm, onun için tahammülsüzlük gösterdi¤im
için beni ve Yusuf’a yapt›klar›ndan dolay› da o¤ullar›m› af ve magfiret ey-
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le!” diye duâ etti. Allahü
teâlâ, Yakûb aleyhisselâma onlar› af ve magfiret
etti¤ini vahiyle bildirdi.
Hazreti Yakub’un
M›s›r’a gitmesi
Yusuf aleyhisselâm,
kardeﬂleri ve babas›ndan
baﬂka öteki akrabalar›n›
da M›s›r’a getirmek üzere
yüz binek ve ayr›ca sefer
için gerekli ﬂeyleri eksiksiz yollam›ﬂt›. Kardeﬂleri
Kenan iline var›nca, bir
müddet, M›s›r yolculu¤u
için haz›rl›k yapt›lar. Yakûb aleyhisselâm aile
fertlerini toplad›. Haz›rl›klar›n› bitirip yola ç›kt›lar. 8
veya 10 gün süren bir yolculuktan sonra M›s›r’a
yaklaﬂt›lar.
Yusuf aleyhisselâm
Hazreti Yakûb’un M›s›r’a
yaklaﬂt›¤› haberini al›nca,
M›s›r sultan› Reyyân’a
babas›n›n ve akrabalar›n›n, M›s›r’a yak›n bir yerde olduklar›n› söyledi.
Yusuf aleyhisselâm ve

Reyyân, beraberlerinde
askerleri ve M›s›r halk›ndan da pek çok kiﬂi olmak
üzere Yakûb aleyhisselâm ve yan›ndakileri karﬂ›lamaya ç›kt›lar. Süslü
devesine binmiﬂ olan
Hazreti Yakûb, evlâtlar›
ve kalabal›k maiyeti ile
yaklaﬂ›yordu.
Bu s›rada Cebrail aleyhisselâm gelerek, Hazreti
Yakûb’a dedi ki:
- Semaya bak, nice zaman sizin elem ve üzüntünüz sebebiyle hüzünlü
olan melekler, sürur ve sevincinizi görmek üzere
seyre ç›km›ﬂlar.
Hazreti Yakûb, Hazreti
Yusuf’u görünce, devesi
üzerinde duramayarak yere indi. Yehûda’n›n omuzuna dayanarak yürümeye baﬂlad›.
Yakûb aleyhisselâm gelenlere bakt›. En önde bulunan, k›yafeti ile dikkatini çeken Yusuf aleyhisselâm›
iﬂaret ederek, yan›nda bulunan Yehûda’ya; “Bu kim-
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dir?” diye sordu. Yehûda;
“Yusuf aleyhisselâmd›r.”
diye cevap verdi. Birbirlerine iyice yaklaﬂ›nca, Yusuf
aleyhisselâm önce selâm
vermek istedi. Cebrail aleyhisselâm dedi ki:
- Önce Hazreti Yakûb’un selâm vermesi
münasiptir.
Hazreti Yakûb; “Esselâmü aleyküm, ey hüzün ve
kederleri gideren Yusuf!”
diye selâm verdi. ‹kisi de
birbirlerine sar›ld›lar. Y›llarca süren hasretlerini giderdiler. Hazreti Yakûb torunlar›n› da kucaklay›p
koklad›.
Yusuf aleyhisselâm›n
saltanat taht› vard›. Babas›
ile üvey annesini taht›na
ç›kar›p oturttu. Babas› ile
üvey annesine yapt›¤› ikram, kardeﬂlerine yapt›¤›ndan daha fazlayd›.
Çünkü, tahta sadece o ikisini ç›karm›ﬂt›.
Sonra Yusuf aleyhisselâm, babas›na, nail oldu¤u
lütuf ve ihsanlar› anlatt› ve

bu ihsanlardan birinin de
zindandan kurtulmas› oldu¤unu belirterek dedi ki:
- Rabbim bana ihsan
etti. Çünkü beni zindandan ç›kard›.
Yusuf aleyhisselâm,
zindana düﬂmeden önce
kuyuya at›lm›ﬂt›. Bu s›rada, Allahü teâlân›n kendisini sa¤ salim olarak kuyudan ç›karmas›ndan bahsetmedi. Çünkü orada kardeﬂleri de vard›. Onlar›
utand›rmak istemedi.
Bundan sonra Yusuf
aleyhisselâm babas›na
ﬂöyle dedi:
- Ey babac›¤›m! ‹ﬂte
bu, evvelce gördü¤üm rüyan›n aç›klamas›d›r. Hakikaten Rabbim, o rüyay›
tahakkuk ettirdi. Beni zindandan ç›kar›p mülk ihsan etti. ﬁeytan benimle
kardeﬂlerimin aras›n› haset ile bozduktan sonra,
Allahü teâlâ sizi Kenan diyar›ndan M›s›r’a getirdi.
Muhakkak ki, Rabbim diledi¤i ﬂeyleri çok güzel ve
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çok ince tedbir edendir.
ﬁüphesiz ki kullar›n›n menfaatlerine olan ﬂeyleri hakk›yla bilen, her ﬂeyi hikmetinin icabettirdi¤i ﬂekilde
vaktinde yapan Odur.
Böylece Hazreti Yusuf,
çocukken görüp, babas›n›n, “Kardeﬂlerine anlatma!” dedi¤i rüyas›n›n
gerçekleﬂti¤ini ifade etti.
Hazreti Yusuf’un
mucizeleri
Yusuf
aleyhisselâm
sohbet esnas›nda, babas›na dedi ki:
- Babac›¤›m, benim ayr›l›¤›m sebebiyle, gözlerini
kaybedinceye kadar a¤lad›n. Allahü teâlân›n bizi,
k›yamette buluﬂturaca¤›n›
bilmiyor muydun?
- Biliyordum o¤lum, fakat senin dinine bir zarar
getireceklerinden ve bu suretle senin ile benim aram›
açacaklar›ndan korktum.
Bütün korkum, dinine zarar gelmesiydi. Bu bak›mdan, Allahü teâlâdan bizi

devaml› iman›m›zda sabit
k›lmas›n› diliyorum.
Yusuf aleyhisselâm,
sonunun iyi ve ak›betinin
güzel olmas› için Allahü
teâlâdan hüsn-i hatime isteyerek ﬂöyle duâ ederdi:
- Ya Rabbi! Bana mülkten, M›s›r sultanl›¤›ndan
bir nasip verdin, rüya tabirini ö¤rettin. Ey gökleri ve
yeri yaratan Rabbim! Sen,
dünyada da ahirette de
yard›mc›m ve iﬂlerimin
velisisin. Benim can›m›
Müslüman olarak al! Beni
salihler zümresine kat!
Yakûb aleyhisselâm
Yusuf aleyhisselâm›n yan›nda 24 sene yaﬂad›. Babas› ‹shak aleyhisselâm›n
yan›na defnedilmesini vasiyet etti. Yusuf aleyhisselâm babas›n›n vasiyetini
yerine getirdi. Cenazesini
tabutla Halilürrahman’a
götürdü. Bu s›rada Yakûb
aleyhisselâm›n kardeﬂi ‹ys
de vefat etti. Yusuf aleyhisselâm her ikisini de
defnederek M›s›r’a döndü.

peygamberler tarihi ansiklopedisi 444

YUSUF ALEYH‹SSELÂM
Yusuf aleyhisselâm,
babas›n›n vefat›ndan bir
müddet sonra vefat etti.
Musa aleyhisselâm, kabrini bulup, mübarek cesedini oradan alarak Yakûb
aleyhisselâm›n da metfun
bulundu¤u
Halilürrahman’daki yere defnetti.
Yusuf aleyhisselâm›n
da birçok mucizeleri görüldü. Bunlardan baz›lar›
ﬂunlard›r:
Yusuf aleyhisselâm›n
lisan› çok tatl›yd›. Sözünü
duyan›n kalbi ona meylederdi. Onun tatl› dili sebebiyle birçok kimse imanla
ﬂereflendi.
Yusuf aleyhisselâm›n
mübarek yüzünde, güneﬂ
gibi nur parlard›. Huzuruna gelen bir âmân›n Yusuf
aleyhisselâm›n yüzünün
nuru ile görmeye baﬂlad›¤› bildirilmiﬂtir.
Hazreti Yusuf’un huzuruna gelen nüfuzlu bir
kimse, yapraklar›n bir araya gelerek kumaﬂ olmas›n› mucize olarak istedi.

Yusuf aleyhisselâm da
duâ etti. Allahü teâlân›n izniyle, a¤açlar›n yapraklar›
birleﬂerek paha biçilmez
bir kumaﬂ oldu.
Yusuf aleyhisselâm›n da
kendisine mahsus baz› hususiyetleri vard›. Bu hususiyetler birçok ﬂekillerde imtihan edilmesinden sonra
onda tebarüz etti. ‹mtihanlar›n hepsinde Allahü teâlân›n izniyle muvaffak oldu.
Allahü teâlâ, ona kullar›n›n
idaresini verdi. ‹nsanlar›n
ihtiyaçlar›n› güzel bir ﬂekilde karﬂ›lad›. M›s›r kad›nlar›
taraf›ndan çirkin iﬂler yapmas› teklif edildi. Fakat o,
zindan› tercih etti. Kendisine iyilikte bulunan M›s›r
Azîzinin hakk›n› gözeterek,
küfrân-› nimetten kaç›nd›.
Züleyha’n›n tekliflerini reddedip, iyilik gördü¤ü kimseye ihanet etmedi. Hiçbir
menfaat ve zarar, onun
do¤ruyu söylemesine mâni
olamad›. Allahü teâlâ onu,
yüce kitab› Kur’an-› kerimde S›ddîk=Çok do¤ru sözlü” olmakla övdü.
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