
BYK&ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK&ŞYK DERSİ 192 – 12.09.2017 1  

 

Ders : 192 

Konu  : HZ. YÛSUF (AS) - 2 

KITLIK 

Böylece bütün Mısır halkı Hz. Yûsuf’un idaresine ve tasarrufuna verildi. Kral, kendi 

yetkilerini dahi kullanmasına müsaade etti. 

Yûsuf (a.s.) tarıma önem verdi. Üretimi artırdı, ihtiyaç fazlası olan ürünleri stok ettirdi. 

Nihayet kıtlık yılları geldi. Bu sefer stok edilmiş olan ürünleri yemeye ve ihraç etmeye 

başladılar. Her taraftan insanlar gelerek Mısır’dan erzak almaya başladılar. Aynı kıtlık, 

Hz. Yâkub ve oğullarının yaşadığı Kenan Diyarı’nda da yaşanıyordu. Yâkub (a.s.) da, 

Yûsuf’un öz kardeşi Bünyamin hariç, diğer oğullarını erzak almak için Mısır’a gönderdi. 

‘’(Derken) Yûsuf'un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. Yûsuf onları tanıdı, 

onlar ise Yûsuf'u tanımıyorlardı. Yûsuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki: Sizin 

baba bir kardeşinizi de bana getirin…’’ 1 

Babaları: ‘Kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize 

dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe, onu sizinle göndermeyeceğim’, dedi. Ona 

güvencelerini verdiklerinde, ‘Allah söylediklerimize vekildir’, dedi…  Yûsuf’un 

huzuruna girdiklerinde; o, kardeşi Bünyamin'i yanına bağrına bastı ve (gizlice): 

‘Haberin olsun ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme’, dedi.’’2  

Rivayet edildiğine göre Yûsuf (a.s.), kardeşlerine yemek verdi. Onları sofraya ikişer 

ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve dedi ki:  Kardeşim Yûsuf sağ olsaydı, o 

da benimle otururdu. Yûsuf (a.s.) onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra 

kardeşlerini ikişer ikişer evlere misafir verdi. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Hz. Yûsuf 

dedi ki: Bunun ikincisi yok, o hâlde bu da benim yanımda kalsın. Böylece Bünyamin 

onun yanında geceledi. Hz. Yûsuf dedi ki: Ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak 

kabul eder misin? Bünyamin: Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat seni babam 

Yâkub ile annem Rahile doğurmadılar.’’deyince, Hz. Yûsuf ağladı, kalkıp Bünyamin’in 

boynuna sarıldı ve “ben senin kardeşinim, ben Yûsuf’um” dedi. Olay Kur’an ayetlerinde 

şöyle anlatılmaktadır: 

‘’Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra 

da bir çağırıcı şöyle seslendi: ‘Ey kervancılar! Siz hırsızsınız.‘  

                                              
1Yûsuf sûresi, 58-59. ayetler  
2 Yûsuf sûresi, 66-69. ayetler 
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Dediler ki: ‘Allah’a andolsun, siz de biliyorsunuz ki, biz bu ülkede fesat çıkarmaya 

gelmedik, hırsız da değiliz.’  

Onlar: ‘Eğer yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir?‘ dediler. Onlar da: ‘Cezası, su kabı 

kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisi(nin alıkonması) onun cezasıdır. Biz 

zalimleri böyle cezalandırırız‘, dediler.  

Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. 

Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf’a böyle bir plan öğrettik. 

Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah’ın dilemesi 

başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde 

daha iyi bir bilen vardır.   

‘Siz babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak 

bildiğimize şâhitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman), gaybı (oğlunun hırsızlık 

edeceğini) bilemezdik.’ 

‘Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit 

kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini 

kesmez.’ 

Bunun üzerine (Mısır’a dönüp) Yûsuf’un yanına girdiklerinde, ‘Ey güçlü vezir! Bize ve 

ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam 

ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır, dediler.’  

Yûsuf dedi ki: ‘Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı 

biliyor musunuz?’ 

Kardeşleri: ‘Yoksa sen, sen Yûsuf  musun?‘ dediler. O da: ‘Ben Yûsuf‘um, bu da 

kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse 

şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez‘, dedi. 

Dediler ki: ‘Allah‘a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç 

işlemiştik.‘ 

Yûsuf dedi ki: ‘Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en 

merhametlisidir. ‘Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın 

ve bütün ailenizi bana getirin‘, dedi. 

Kervan (Mısır‘dan) ayrılınca babaları: ‘Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben 

Yûsuf‘un kokusunu alıyorum‘, dedi.   

Onlar da: ‘Allah'a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın‘, dediler.  

Müjdeci gelip gömleği Yâkub‘un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup: ‘Ben size, 

Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?‘ dedi. 
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Oğulları: ‘Ey babamız! Allah‘tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu 

idik‘, dediler. Yâkub: ‘Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir‘, dedi.‘‘3      

 

GERÇEKLEŞEN RÜYA 

Yûsuf (a.s.), babası Yâkub (a.s.) ile annesini ve kardeşlerini Mısır’a davet etti. Ailesi bu 

davete icabet etti ve Yûsuf (a.s.) onları hükümdar ve tüm halk ile beraber şehrin 

dışında karşıladı.  

(Mısır'a gidip) Yûsuf'un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve: 

‘Allah'ın iradesi ile güven içinde Mısır'a girin‘, dedi. Ana babasını tahtın üzerine 

çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf'a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: Babacığım! İşte bu, daha 

önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle 

kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi 

çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice 

incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.‘‘4 

Böylelikle Hz. Yûsuf’un gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Bu tarihten itibaren 

İsrailoğulları Mısır’a yerleştiler. 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

ىَِ يُوُسفُِ َشْطرَِ اْلُحْسنِ   اُْعط 
‘’Yûsuf’a güzelliğin yarısı verildi.’’5 

 

HZ. YÛSUF’UN VEFATI 

Yûsuf (a.s.), Mısır’a sultan olmuş, anne babasına ve kardeşlerine kavuşmuştu. Koskoca 

bir ülkenin idaresinin elinde olması yanında bütün akrabalarına kavuşmuştu. Fakat o 

bütün bunlara rağmen bir gün ellerini semaya kaldırarak: 

‘’Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey 

gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı 

müslüman olarak al ve beni iyilere kat.‘‘6 diye dua etti.  

Cenâb-ı Hak, Hz. Yûsuf’un bu duasını kabul ederek, ruhunu kabzetti. Vefat ettiği sırada 

120 yaşındaydı. Mısır ülkesi mateme büründü.  

                                              
3 Yûsuf sûresi,70-98. ayetler 
4 Yûsuf sûresi, 99-100. ayetler 
5 Müsned, C.17, sh. 118 
6 Yûsuf sûresi,101. ayet 
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Hz. Yûsuf (a.s.), vefat edince cenazesi mermer bir tabut içerisinde Nil nehrinin 

kenarına gömüldü. Mısırlılar, Hz. Yûsuf’u çok sevdikleri için cenazesinin kendi 

memleketlerinde kalmasını istediler. Daha sonra Hz. Mûsâ (a.s.) onun tabutunu bulup, 

babası Hz. Yâkub’un ve Hz. İbrâhîm’in gömüldüğü mağaraya defnetti.       

                             Varsa eğer gönlünde Hak aşkına susamak, 

                             Vuslata ermek için ölüm ona basamak. 

                                                                (M. Necati Bursalı)       

    

HZ. YÛSUF’UN ÖZELLİKLERİ 

1. Hz. Yûsuf, beyaz tenli, güzel yüzlü idi. 

2. Âdem (a.s.)’ı andırırdı. Yüzü güneş gibi parlardı. 

3. İffet ve haya timsali idi. 

4. Çok sabırlıydı. 

5. Af ve merhamet sahibiydi. Kendisini kuyuya atıp öldürmeye çalışan kardeşlerini 

bile bağışlamıştı. 

6. Yönetim konusunda çok dirayetli ve ehliyet sahibiydi. 

7. Daha on yedi yaşındayken ilahi vahye mazhar olmuştu.  

8. İhlas ve itaata erdirilmiş kullardan olan bir peygamberdi.7 

    

    Alınacak Dersler 

a. Bağışlama dersi: Bağışlama ve affetme, büyüklüktür. Kötülük yapanı af ve 

müsamaha ile karşılayıp, iyilikle mukabele etmelidir. İslâm yücedir, yüceltir. 

Müslüman da İslâm’ın öğütlerine teslim olup, büyüklük gösterebilendir. 

b. İyiliğe teşvik dersi: Hz. Yûsuf’un hayatından alınacak bir diğer ders de, insanları 

iyiliğe teşvik etmektir. Çünkü bu dünya ve ahiret saadetine ulaşmada çok 

önemlidir. 

      ‘’Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, (almak) isteyenler için ibretler vardır.’’8 

 

Tavsiyeler 

1. Abdullah Yıldız’ın “Yûsuf’un Üç Gömleği” isimli kitabını edinelim ve aile 

bireylerimizle birlikte okuyalım. 

                                              
7 Yûsuf sûresi, 24. ayet, En’am sûresi, 84. ayet  
8 Yûsuf sûresi, 7. ayet  


