


Hz. Yu suf, ha ya tı ve mü ca de le si hak kın da Ku ran'da en de -
tay lı bil gi le rin ve ril di ği pey gam ber ler den bi ri dir. Hz. Yu suf'un
ve ba ba sı Hz. Ya kub'un ya şa dı ğı olay lar, Ku ran'ın Yu suf Su re -
si'nde an la tı lır ve bu su re nin he men ba şın da be lir til di ği gi bi "en
gü zel kıs sa lar dan" bi ri dir. 

Hz. Yu suf, kü çük yaş ta iken ken di si ni kıs ka nan kar deş le ri
ta ra fın dan bir ku yu ya atıl mış, da ha son ra kö le ola rak sa tıl mış,
son ra if ti ra ya uğ ra ya rak uzun yıl lar ha pis te kal mış, yıl lar bo yu
bu gi bi zor luk lar la de nen miş tir. Ar dın dan Al lah, onu tüm bu sı -
kın tı lar dan kur ta ra rak ken di si ne güç ve ik ti dar ver miş tir.

Hz. Yu suf'un tüm bu olay lar sı ra sın da gös ter di ği bü yük sa -
bır ve te vek kü lü, et ra fın da ki her in sa nın dik ka ti ni çe ken gü zel
ah la kı ve gü ve ni lir li ği, ken di si ne tu zak ku ran la ra kar şı al dı ğı
akıl cı ön lem ler ve kur du ğu 'kar şı tu zak lar", mü min ler için bü -
yük hik met ler ve ör nek ler ta şı mak ta dır. İş te bu ne den le, bu ki -
tap ta Hz. Yu suf'un ha ya tı ve mücadelesi in celen mek te, Yusuf
Kıs sası'nın in celik ve hik met leri açık lan mak ta ve her okuyucu,
Hz. Yusuf'un ki gibi bir iman, akıl ve ah laka ulaş mak için gay -
ret et meye çağ rıl mak tadır. 
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ -

du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si -

te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü.

1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı

sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo -

ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir kül li yat tır

ve bu kül li yat 76 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra la rı na hür -

me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan

ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la -

rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz

(sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da,

Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le -

ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra -

cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik -

met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü

söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı

Yüce Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima-

ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar -

cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma -

la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den

En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez -

ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke -

sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du -

ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca,

Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi

(Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş

bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si ne,

pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu

eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak -

ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı -

mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi,

ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil-

dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü -

rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol -

muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za rın

ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni -

yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me -

mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan, hi -

da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta-

ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na ge ti ren,

kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be

ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan

zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır.

Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve

Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü oku-

yucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin te-

mel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup

edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşa-

yabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is -

ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel -

diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç

kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın

iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa,

doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



O K U  Y U  C U  Y A
- Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl -

ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı -

dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek

çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do -

la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir

ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run -

lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne -

den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş -

tür.

- Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm

ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar

Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Allah'ın ayet le ri

ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya -

cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

- Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den

yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın

an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy -

mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki -

tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar

ede me mek te dir ler.

- Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi,

kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is -

te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek -

kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

- Bu nun ya nın da, sa de ce Allah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na

ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın

tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an -

lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da

okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

- Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem-

li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik-

le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip

da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği

zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

- Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay -

nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil -

me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra

rast la ya maz sı nız.
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Ku ran Allah ta ra fın dan in san la ra reh ber ol ma sı için in di ri -

len, için de en doğ ru açık la ma la rın yer al dı ğı, in san la ra müj de ler ve -

ren, on la rı uya rıp kor ku tan ve on la ra Allah'tan bir rah met olan tek

hak ki tap tır. Do la yı sıy la in san la rın en ön ce lik li oku ma la rı ve öğ ren -

me le ri ge re ken ki tap Ku ran'dır. 

Ku ran'da Allah'ın hü küm le ri nin ya nı sı ra pek çok ko nu da

in san la ra en doğ ru bil gi ler ak ta rı lır. Ku ran'ın her aye ti hik met ler le

do lu dur. 

Allah Ku ran'da geç miş pey gam ber le rin ha yat la rın dan bö -

lüm ler an la ta rak da biz le re önem li hik met ler öğ re tir. Her pey gam ber

kıs sa sı, bi ze hem ima ni ders ler hem de için de ya şa dı ğı mız top lum da

ve de vir de na sıl dav ran ma mız ge rek ti ği ni gös te ren ör nek ler ve rir.

Bu kıs sa la rı de tay lı ola rak öğ ren mek, hik met le ri ni kav ra ma ya ça lış -

mak, bu kav ra yış için Allah'a du a et mek, her Müslümanın gö re vi dir.

Biz de bu ki tap ta geç miş pey gam ber ler den Hz. Yu suf'un

ha ya tı nı ve mü ca de le si ni in ce le ye cek ve Allah'ın Hz. Yu suf hak kın -

da bi ze öğ ret ti ği bil gi le rin hik met le ri ni ele ala ca ğız.
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Hz. Yu suf'un bir özel li ği, Ku ran'da ha ya tı hak kın da en çok

de tay ve ri len bir kaç pey gam ber den bi ri ol ma sı dır. Ku ran'ın uzun su -

re le rin den bi ri olan Yu suf Su re si'nin ta ma mı na ya kı nı, onun ve ai le si -

nin ha ya tı nı an lat mak ta dır. Su re nin baş la rın da ise, Allah bu kıs sa nın

önem li "ayet ler", ya ni de lil ve hik met ler içer di ği ni şöy le bil dir mek te -

dir:

An dol sun, Yu suf ve kar deş le rin de so ran lar için

ayet ler (ib ret ler) var dır. (Yu suf Su re si, 7)

Allah Ku ran'da Hz. Yu suf'un ha ya tı na pek çok de tay ile yer

ver di ği ne gö re, kuş ku suz mü min le rin bu kıs sa dan ala cak la rı pek çok

ders var dır. Ni te kim Yu suf Su re si'nin son aye tin de de, pey gam ber

kıs sa la rı nın, "öz sa hip le ri", ya ni ima ni akıl ve hik me te sa hip olan,

dün ya nın özü nü kav ra ya bi len mü min ler için önem li ib ret ler içer di ği

tek rar vur gu lan mak ta dır:

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da "öz sa hip le ri" için

ib ret ler var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la cak

bir söz de ğil dir, an cak ken din den ön ce ki le rin

doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de açık la -

ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da -

yet ve rah met tir. (Yu suf Su re si, 111)

Pey gam ber kıs sa la rı nın hik met le rin den bi ri de ayet le rin sa -

de ce geç ti ği za ma nın olay la rı nı an lat ma sı de ğil, tüm za man lar da, ge -

le cek te de in san la ra ba zı ders ler ver me si ve ya şa na bi le cek olay la ra

işa ret ler de bu lun ma sı dır. "Yu suf Kıs sa sı" da bu an lam da bir çok ma -

na lar ta şır. Yu suf Pey gam be rin ha ya tı na ba kıl dı ğın da he men her dö -

nem de Müs lü man la rın ben zer zor luk lar ya şa dık la rı, di ni ya şa ma yan

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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H Z .  Y U S U F  ( A S )

ki şi ler ta ra fın dan ba zı if ti ra la ra ma ruz kal dık la rı, sab ret me le ri ve te -

vek kül lü ol ma la rı ge re ken çok faz la du rum la kar şı laş tık la rı gö rü lür.

Hz. Yu suf, kü çük yaş ta iken kar deş le ri ta ra fın dan bir ku yu ya atı la rak

ölü me ter ke dil miş, da ha son ra kö le ola rak sa tıl mış, son ra if ti ra ya uğ -

ra ya rak uzun yıl lar ha pis te kal mış, çe şit li zor luk lar la de nen miş tir.

Mü min ler bu şe kil de Yu suf Pey gam be rin ya şa mı na bak tık la rın da

ken di ya şa dık la rı olay lar la çok bü yük ben zer lik ler bu lur lar. Bu,

Allah'ın de ğiş mez ka nu nu dur, her dö nem de mü min le rin ya şa dık la rı

ben zeş mek te dir. Allah'ın ka nu nun da de ği şik lik ol ma ya ca ğı bir çok

ayet le ha ber ve ril miş tir:

(Bu,) Sen den ön ce gön der di ği miz re sul le ri mi zin

bir sün ne ti dir. Sün ne ti miz de bir de ği şik lik bu la -

maz sın. (İs ra Su re si, 77)

(Bu,) Allah'ın öte den be ri sü rüp gi den sün ne ti -

dir. Sen Allah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği -

şik lik bu la maz sın. (Fe tih Su re si, 23)

Bu nun dı şın da Allah Hz. Yu suf'a ku ru lan on ca tu zak tan

son ra; ku yu ya atıl ma sın dan, if ti ra ya uğ ra ma sın dan, hak sız ye re zin -

dan da tu tul ma sın dan ve yıl lar bo yu ora da unu tul ma sın dan son ra

onu ha zi ne le rin ba şı na ge çir miş; ona güç, mal ve ik ti dar ver miş tir.

Allah'ın ka nu nu her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da ge çer li dir.

Allah ya şa dık la rı zor luk la rın ar dın dan mü min le ri fe la ha ka vuş tu ra -

ca ğı nı bir çok aye tiy le va at et miş tir.

Allah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de

bu lu nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan

ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa,

10



on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la -

cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken -

di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı

kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On -

lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na hiç bir

şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar

eder se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)

Di ğer pey gam ber kıs sa la rı nı ol du ğu gi bi Yu suf kıs sa sı nı

oku yan mü min ler de pek çok müj de ler le kar şı la şır, bir çok ders ler

alır lar. O hal de her mü min bu kıs sa la rı oku ma lı, on lar da ki hik met le-

ri çöz me ye ça lış ma lı dır. Yu suf kıs sa sı nı iyi an la mak ina nan in san la -

rın ha yat la rı bo yun ca ve hat ta gün lük ya şam la rın da da hi kul la na cak -

la rı bir tec rü be mey da na ge ti re cek tir.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Pey gam ber ler ta ri hi ne ba kıl dı ğın da çok çar pı cı bir ger çek le

kar şı la şı lır: Pey gam ber le rin bü yük bir bö lü mü ay nı soy dan gel mek -

te dir ler. Bu du rum Ku ran'ın pek çok aye tin de bil di ril mek te dir:

İş te bun lar; ken di le ri ne Allah'ın ni met ver di ği

pey gam ber ler den dir; Adem'in so yun dan, Nuh ile

bir lik te ta şı dık la rı mız (in san ne sil le rin)den, İb -

ra him ve İs ra il (Ya kup)in so yun dan, doğ ru yo la

eriş tir dik le ri miz den ve seç tik le ri miz den dir ler....

(Mer yem Su re si, 58)

Aye tin ifa de sin den de an la şıl dı ğı gi bi, ken di le ri ne pey gam -

ber lik ve ri len bu üs tün in san lar Allah ta ra fın dan özel ola rak se çi len

ve doğ ru yo la eriş ti ri len ki şi ler dir. Allah'ın bir in sa nı seç me si el bet te

ki çok bü yük bir şe ref tir. Bu ne den le pey gam ber ler hem Yüce Allah

Peygamberler
Tarihi
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ta ra fın dan se çil miş ol ma la rı hem de sa hip ol duk la rı gü zel ah lak ne -

de niy le çok kıy met li in san lar dır.

İlk pey gam ber olan Hz. Adem'den son ra, Ku ran'da adı ge -

çen en es ki pey gam ber Hz. Nuh'tur. Hz. Nuh, bi lin di ği gi bi in kar cı

bir kav me Allah'ın var lı ğı nı ve bir li ği ni an lat mak için bü yük bir sa bır

ve ka rar lı lık gös ter miş, kav mi in kar da di re tin ce de Allah bü yük bir

tu fan ya ra ta rak tüm kav mi su da boğ muş tur. Bir tek Hz. Nuh ve

onun la bir lik te iman eden ler kur tul muş, Allah'ın vah yi üze ri ne yap -

tık la rı ge mi sa ye sin de tu fan dan ko run muş lar dır. 

Allah Ku ran'da Hz. Nuh'tan öv güy le bah set mek te dir:

Alem ler için de se lam ol sun Nuh'a. Ger çek ten Biz,

ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. Şüp he -

siz o, Bi zim mü min olan kul la rı mız dan dı. (Saf fat

Su re si, 79-81)

Bir di ğer ayet te ise Hz. Nuh'un so yu nun "ba ki" kal dı ğı, ya-

ni yer yü zün de ke sil me den de vam et ti ği ni Allah şöy le bil di ril mek te -

dir:

An dol sun, Nuh Bi ze (du a edip) ses len miş ti de,

ne gü zel ica bet et miş tik. Onu ve ai le si ni, o bü yük

üzün tü den kur tar mış tık. Ve onun so yu nu, (dün -

ya da) on la rı da ba ki kıl dık. (Saf fat Su re si, 75-

77)

Hz. Nuh'un ar dın dan ne sil ler geç miş, in san lar yi ne sap kın -

lı ğa düş müş, Allah'ı bı ra kıp put la ra tap ma ya baş la mış lar dır. Bu dö -

nem de Allah, in san la rı tek rar Hak Din'e ça ğır ma sı, ger çek Rab bi miz

olan Allah'a da vet et me si için Hz. İb ra him'i pey gam ber lik le gö rev -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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len dir miş tir. Hz. İb ra him, Hz. Nuh'un yer yü zün de "ba ki" kal mış olan

so yun dan dır. Ku ran'da Allah "doğ ru su İb ra him de onun (Nuh'un)

bir ko lun dan dır" (Saf fat Su re si, 83) şek lin de bu yur mak ta dır.

Hz. İb ra him, Allah'ın öv dü ğü, çok sa lih ve mü ba rek bir in -

san dır. Öy le ki Allah onu "dost edin miş tir". Bir ayet te Allah şöy le bu -

yur mak ta dır:

İyi lik ya pa rak ken di ni Allah'a tes lim eden ve ha -

nif (tev hi di) olan İb ra him'in di ni ne uyan dan da -

ha gü zel din'li kim dir? Allah, İb ra him'i dost edin -

miş tir. (Ni sa Su re si, 125)

Hz. İb ra him yi ne Ku ran'da bil di ril di ği üze re; 

� İman sa hi bi, gü zel ah lak lı, yu mu şak huy lu, duy -

gu lu ve gö nül den Allah'a yö ne len bi riy di. (Hud

Su re si, 75) 

� Allah'a gö nül den yö ne lip ita at edi yor du ve müş -

rik ler den de ğil di. (Nahl Su re si, 120) 

� Allah'ın ni met le ri ne şük re di ciy di. Bu ne den le

Allah onu se çip, doğ ru yo la ilet ti. (Nahl Su re si,

121) 

� Allah İb ra him ai le si ne ki ta bı, hik me ti ve bun lar -

la bir lik te bü yük bir mül kü ver di. (Ni sa Su re si,

54)

� So yun dan da pek çok pey gam ber çıkmıştır.

(Enam Su re si, 84)

� Ve fa lıy dı (Necm Su re si, 37)
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Hz. İb ra him'le bir lik te, ke sin ti si ol ma yan bir pey gam ber ler

sil si le si de baş la mış tır. Hz. İb ra him, in kar cı la ra kar şı ih las lı ve azim-

li bir teb liğ gö re vi yü rüt me si ne kar şın, et ra fın da ki in san la rın ço ğu

(Hz. İb ra him'in ak ra ba sı olan Hz. Lut ha riç) bu teb li ğe ica bet et me -

miş tir. Bu nun üze ri ne Hz. İb ra him Allah'tan ken di si ne va ris ola cak

ve Allah'ın di ni ni yer yü zün de tem sil et me ye de vam ede cek sa lih bir

mü min is te miş tir. Allah Hz. İb ra him'in du ası na bir mu ci zey le kar şı -

lık ver miş, ken di si çok yaş lı ve ka rı sı da kı sır ol ma sı na rağ men ona

sa lih bir ço cuk müj de le miş tir. Böy le ce Hz. İb ra him Hz. İs hak'ın ba ba -

sı ol muş tur. Hz. İs hak da Allah Ka tın da seç kin olan, iman, akıl ve

tak va sa hi bi bir pey gam ber dir. Hz. İs hak da bir za man son ra bir ev-

lat sa hi bi ol muş ve ona "Ya kub" adı nı ver miş tir. Her iki si de, Hz. İb -

ra him için Allah'ın bi rer ar ma ğa nı ol muş tur: 

Böy le lik le, on lar dan ve Allah'tan baş ka tap tık la -

rın dan ko pup-ay rı lın ca ona İs hak'ı ve (oğ lu) Ya -

kup'u ar ma ğan et tik ve her bi ri ni pey gam ber kıl -

dık. (Mer yem Su re si, 49)

Biz ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik ve onun

so yun da pey gam ber li ği ve ki ta bı kıl dık, ec ri ni de

dün ya da ver dik. Şüp he siz o, ahi ret te sa lih olan -

lar dan dır. (An ke but Su re si, 27)

Hz. İb ra him'in bir di ğer oğ lu ise Hz. İs ma il'dir. Her iki si

bir lik te in san lar için ilk ku ru lan "ev", ya ni iba det me ka nı olan Ka be'yi

in şa et miş tir. Bu sı ra da yap tık la rı du a Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü -

tun la rı nı yük selt ti ğin de (iki si şöy le du a et miş -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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ti): "Rab bi miz biz den ka bul et. Şüp he siz, Sen işi -

ten ve bi len sin"; "Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim

ol muş kıl ve so yu muz dan Sa na tes lim ol muş bir

üm met (ver). Bi ze iba det yön tem le ri ni gös ter ve

tev be mi zi ka bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul

eden ve esir ge yen sin." (Ba ka ra Su re si, 127-

128)

Allah bu dua ya ica bet et miş ve Hz. İb ra him'in so yun dan

Kendisi'ne tes lim ol muş bir üm met ya rat mış tır. Hz. İb ra him'in oğul -

la rı, to run la rı ve on la rın ço cuk la rı, ara la rın da pey gam ber ler bu lu nan

ve put pe rest ler le do lu bir or tam da Allah'a iman edip O'nun hü küm -

le ri ne gö re ya şa mış mü ba rek in san lar dır. Hz. Mu sa, Hz. Ha run, Hz.

Da vud, Hz. Sü ley man, Hz. Ey yub, Hz. Yu nus gi bi da ha pek çok pey -

gam ber de yi ne Hz. İb ra him'in so yun dan ge len hi da yet eh li, sa lih, ka -

mil in san lar dır. Pey gam ber ler so yu ile il gi li ola rak Allah şöy le bu yur -

mak ta dır:

Ve ona (İb ra him'e) İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan

et tik, hep si ni hi da ye te eriş tir dik; bun dan ön ce de

Nuh'u ve onun so yun dan Da vud'u, Sü ley man'ı,

Ey yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te

ulaş tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te böy le ödül -

len di ri riz. Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı

da (hi da ye te eriş tir dik.) On la rın hep si sa lih ler -

den dir. İs ma il'i, El ya sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da

(hi da ye te eriş tir dik). On la rın hep si ni alem le re

üs tün kıl dık. Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve kar -
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deş le rin den, ki mi ni (bun la ra kat tık); on la rı da

seç tik ve dos doğ ru yo la yö nel tip-ilet tik. Bu,

Allah'ın hi da ye ti dir; kul la rın dan di le di ği ni bu -

nun la hi da ye te er di rir. On lar da şirk koş sa lar dı,

el bet te bü tün ya pıp-et tik le ri 'on lar adı na' bo şa

çık mış olur du. Bun lar, ken di le ri ne ki tap, hik met

ve pey gam ber lik ver dik le ri miz dir. Eğer bun la rı

ta nı ma yıp-küf re sa pı yor lar sa, an dol sun, Biz bu -

na (kar şı) in ka ra sap ma yan bir top lu lu ğu ve kil

kıl mı şız dır. İş te Allah'ın hi da yet ver dik le ri bun -

lar dır... (Enam Su re si, 84-90)

Hz. İb ra him oğul la rı na Allah'a ima nı va si yet et miş ve bu

va si yet onun to ru nu olan Hz. Ya kup ta ra fın dan da tek rar lan mış tır.

Bu olay la rı Allah Ku ran'da şöy le ha ber ve rir:

Rab bi ona: "Tes lim ol" de di ğin de (O:) "Alem le rin

Rab bi ne tes lim ol dum" de miş ti. Bu nu İb ra him,

oğul la rı na va si yet et ti, Ya kup da: "Oğul la rım,

şüp he siz Allah siz le re bu di ni seç ti, siz de an cak

Müs lü man ola rak can ve rin" (di ye va si yet et ti.)

Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da, ora da şa hid ler

miy di niz? O, oğul la rı na: "Ben den son ra ki me iba -

det ede cek si niz?" de di ğin de, on lar: "Se nin ila hı na

ve ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın ila hı olan

tek bir ila ha iba det ede ce ğiz; biz ler ona tes lim

ol duk" de miş ler di. On lar bir üm met ti; ge lip geç ti.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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On la rın ka zan dık la rı ken di le ri nin, si zin ka zan -

dık la rı nız si zin dir. Siz, on la rın yap tık la rın dan so -

rum lu de ğil si niz. (Ba ka ra Su re si, 131-134)

An cak el bet te, Hz. İb ra him'in so yun dan gel miş ol mak, bir

in sa nın ke sin ola rak hi da ye te ere ce ği an la mı na gel me mek te dir. Bu

soy için de pey gam ber ler, sa lih in san lar, ve li ler ol du ğu gi bi, di ni kav -

ra ya ma yan ve hi da yet eh li ol ma yan lar da var dır. Ni te kim bu ger çek

de Ku ran'da Allah ta ra fın dan bil di ril miş tir. Ör ne ğin Hz. İb ra him ve

oğ lu Hz. İs hak'ın so yun dan Allah Ku ran'da şöy le söz eder: 
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Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun -

dan, ih san da bu lu nan da var, açık ça ken di nef si -

ne zul me den de. (Saf fat Su re si, 113)

El bet te ki pey gam ber ler se çil miş, üs tün in san lar dır, an cak

ile ri ki bö lüm ler de de gö rü le ce ği gi bi, ay nı soy dan gel dik le ri, ay nı

seç kin in san la rın to run la rı, kar deş le ri, oğul la rı, ba ba la rı ve ya eş le ri

ol duk la rı hal de ara la rın dan Allah'ın rı za sı na ay kı rı ha re ket eden,

O'nun sı nır la rı nı çiğ ne yen ve di ne mu ha le fet eden in san lar da çık -

mak ta dır. Allah bu du ru mu bir baş ka aye tin de şöy le açık lar: 

An dol sun, Biz Nuh'u ve İb ra him'i (el çi ola rak)

gön der dik, pey gam ber li ği ve ki ta bı on la rın soy la -

rın da kıl dık. Öy le iken, iç le rin de hi da ye ti ka bul

eden ler var dır, on lar dan bir ço ğu da fa sık olan lar -

dır. (Ha did Su re si, 26)

Pey gam ber so yun dan ol ma la rı na kar şın fa sık lık ya pan lar

ara sın da, Hz. Ya kub'un bir kı sım oğul la rı da var dır. 

Allah, Hz. Ya kup'tan Ku ran'da pek çok de fa bah set mek te,

onun ih las sa hi bi, güç lü, ba si ret li, seç kin ve ha yır lı bir ki şi ol du ğu nu

bil dir mek te dir. Ayet ler de Ya kup Pey gam be rin üs tün özel lik le ri ni

Yüce Rabbimiz Allah şöy le ha ber ve rir:

Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i,

İs hak'ı ve Ya kub'u da ha tır la. Ger çek ten Biz on -

la rı, ka tık sız ca (ahi ret te ki asıl) yur du dü şü nüp-

anan ih las sa hip le ri kıl dık. Ve ger çek ten on lar,

Bi zim Ka tı mız da seç kin ler den ve ha yır lı olan lar -

dan dır. (Sad Su re si, 45-47)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Ona İs hak'ı ar ma ğan et tik, üs tü ne de Ya kub'u;

her bi ri ni sa lih ler kıl dık. Ve on la rı, Ken di em ri -

miz le hi da ye te yö nel ten ön der ler kıl dık ve on la ra

hay rı kap sa yan-fi il le ri, na maz kıl ma yı ve ze kat

ver me yi vah yet tik. On lar Bi ze iba det eden ler di.

(En bi ya Su re si, 72-73)

Bu nun dı şın da Hz. Ya kub'un ilim sa hi bi bir in san ol du ğu -

nu, ken di si ne özel bir ilim ve ril di ği ni Allah Yu suf Su re si’nde ki ayet -

ler de şöy le bil dir mek te dir: 

... Ger çek ten o (Hz. Ya kub), ken di si ne öğ ret ti ği -

miz için bir ilim sa hi biy di. An cak in san la rın ço -

ğu bil mez ler. (Yu suf Su re si, 68)

... (Ya kub) De di ki: "Ben, si ze bil me di ği ni zi

Allah'tan ger çek ten bi li yo rum de me dim mi?"

(Yu suf Su re si, 96)

Hz. Ya kub'un oğul la rın dan bi ri, Hz. Yu suf'tur. Hz. Ya -

kub'un ev lat la rı na öğ ret ti ği ima nı ve gü zel ah la kı en iyi şe kil de an la -

yan ve kav ra yan da o ol muş tur. Bu nu Hz. Yu suf'un Ku ran'da

Allah'ın ha ber ver di ği söz le rin de gör mek müm kün dür: 

"Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni -

ne uy dum. Allah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi -

zim için ola cak şey de ğil. Bu, bi ze ve in san la ra

Allah'ın lü tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in san la rın

ço ğu şük ret mez ler." (Yu suf Su re si, 38) 
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An cak her kar de şi Hz. Yu suf gi bi de ğil dir. Ken di si ne ya kın

olan kü çük kar de şi ha riç, di ğer kar deş le ri ger çek ima nı kav ra ya ma mış,

ben cil tut ku la rı na esir ol muş, Allah'ın sı nır la rı nı çiğ ne yen kim se ler dir.

Ve bu kar deş le ri, Hz. Yu suf'a kar şı çok za lim ce bir tu zak ha zır la mış lar -

dır. 

Ki ta bın bun dan son ra ki bö lüm le rin de, Hz. Yu suf'a ku ru lan

bu tu zak, ar dın dan ge li şen olay lar ve Hz. Yu suf'un tüm bun la ra kar-

şı gös ter di ği ör nek ta vır an la tı la cak tır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)



HZ. YUSUF (AS)'IN ÇO CUK KEN 
GÖR DÜ ĞÜ RÜ YA

Yu suf Pey gam ber da ha ço cuk ken bir rü ya gör müş ve rü -

ya sı nın yo ru mu nu ba ba sı na sor muş tur. Ba ba sı Ya kup Pey gam ber

ise Hz. Yu suf'un rü ya sıy la il gi li yo rum yap mış ve onu gü zel ha -

ber ler le müj de le miş tir. An cak bu nun la bir lik te rü ya sı nı di ğer kar -

deş le ri ne an lat ma ma sı ko nu sun da ken di si ni uyar mış tır. Bu olay

Ku ran'da şu şe kil de ge çer:

Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten

ben (rü yam da) on bir yıl dız, gü ne şi ve ayı gör -

düm; ba na sec de et mek te ler ken gör düm" de -

miş ti. (Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı

kar deş le ri ne an lat ma, yok sa sa na bir tu zak

ku rar lar. Çün kü şey tan, in san için apa çık bir

düş man dır. Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la -
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cak, söz le rin yo ru mun dan (kay nak la nan bir bil -

gi yi) sa na öğ re te cek ve da ha ön ce ata la rın İb ra -

him ve İs hak'a (ni me ti ni) ta mam la dı ğı gi bi se -

nin ve Ya kub ai le si nin üze rin de ki ni me ti ni ta -

mam la ya cak tır. El bet te Rab bin, bi len dir, hü küm

ve hik met sa hi bi dir." (Yu suf Su re si, 4-6)

Yu suf Pey gam ber ba ba sı na rü ya sı nı an lat tı ğın da ba ba sı nın

rü ya sı nı kar deş le ri ne an lat ma ma sı ko nu sun da onu uyar ma sı nın se -

be bi, kar deş le ri nin gü ven ver me yen tav rıy dı. Ya kup Pey gam ber ilim

sa hi bi, fe ra set li bir in san ol du ğu için oğul la rı nın fit ne çı kar ma ya mü -

sa it olan ka rak ter le ri nin ve kıs kanç ya pı la rı nın far kın day dı. On la rı

çok iyi ta nı dı ğı için Hz. Yu suf'a tu zak ku ra bi le cek le ri ni de tah min et -

mek tey di. Bu ne den le Hz. Ya kup şey ta nın düş man lı ğı na dik kat çek -

miş, Hz. Yu suf'a tem kin li ol ma sı nı öğüt le miş tir. 

Bu kıs sa dan çı ka rı la cak bir ders Müs lü man la rın fit ne ci ve

mü na fık ka rak ter li, din ko nu sun da gev şek olan in san la rın ya nın da

dik kat li ol ma la rı, Müs lü man lar la il gi li ola bi le cek gü zel ge liş me le ri

böy le ki şi le re an lat ma ma la rı ge rek ti ği dir. Zi ra mü min le rin ni me te

ka vuş ma la rı, ge liş me le ri, güç len me le ri, iyi bir ko nu ma gel me le ri sa -

mi mi din dar la rı çok se vin di rir, fa kat kal bin de has ta lık olan, mü na fık

ka rak ter li in san la rı çok ra hat sız eder. Bu tür ki şi ler di nin ve mü min -

le rin men fa ati ni is te me ye cek le ri için on la rın ge liş me le ri ni en gel le -

mek is ter ve hat ta bu nu ya pa bil mek için mü min le re düş man olan ki -

şi ler le iş bir li ği da hi ya par lar. Mü na fık ka rak ter li ki şi le rin bu du ru -

mu nu Allah bir aye tin de şöy le ha ber ver miş tir:

Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir

mu si bet isa bet edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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mi zi al mış tık" der ler ve se vinç için de dö nüp gi der -

ler. (Tev be Su re si, 50)

Bu ne den le Müs lü man la rı il gi len di ren gü zel ve ha yır lı olay -

lar ger çek leş me den ön ce bu tarz in san la ra söy len me me li ve bu tarz ki -

şi le re kar şı tem kin li dav ra nıl ma lı dır. Ba ba sı nın Hz. Yu suf'a yap tı ğı

uya rı bu ko nu ya açık bir ör nek tir. 

KAR DEŞ LE Rİ NİN HZ. YU SUF (AS)'A
KUR DUK LA RI TU ZAK

Ya kup Pey gam ber Hz. Yu suf'u uyar mak ta hak lıy dı, çün kü

kar deş le ri onu ve kü çük er kek kar deş le ri ni ba ba la rın dan kıs kan mak -

tay dı lar. İç le rin de ki bu kıs kanç lık öy le si ne şid det liy di ki, on la rı Hz.

Yu suf'a tu zak kur ma ya ka dar gö tür dü. Bu da Hz. Yu suf'un kar deş le -

ri nin İs lam ah la kın dan uzak ol duk la rı nın ve mü min ka rak te ri ser gi le -

me dik le ri nin bir di ğer gös ter ge si dir. On la rın kur duk la rı bu tu zak ve

Yu suf pey gam be re yap tık la rı Ku ran'da şöy le an la tı lır:

On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za

biz den da ha sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe -
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kiş ti ren bir top lu lu ğuz. Ger çek te ba ba mız, açık ça

bir şaş kın lık için de dir."

"Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın

ki ba ba nı zın yü zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın.

On dan son ra da sa lih bir top lu luk olur su nuz."

(Yu suf Su re si, 8-9)

Ayet ler den açık ça an la şıl dı ğı gi bi, kar deş le ri nin Hz. Yu -

suf'a tu zak kur ma la rın da ki en bü yük et ken kıs kanç lık tı. Ba ba la rı nın

Hz. Yu suf'u ve kar de şi ni da ha çok se vi yor ol du ğu nu dü şün me le ri

on la rı bu kıs kanç lı ğa it mek tey di. Yal nız ca ken di le ri ne yö ne lik bir

sev gi is ti yor lar; ken di le ri nin sa yı ca çok oluş la rı ve bir bir le ri ni pe kiş -

tir me le ri ne de niy le sev gi ye da ha çok hak sa hi bi ol duk la rı nı dü şü nü -

yor lar dı. 

El bet te ki bu, son de re ce çar pık bir man tık tır. Çün kü Ku -

ran'a gö re mü min le rin bir bir le ri ni sev me de ki tek öl çü le ri tak va dır.

Kim tak va ca üs tün se, kim Allah'tan da ha çok kor ku yor ve O'nun sı -

nır la rı nı en ti tiz bi çim de ko ru yor sa, kim en gü zel ah la kı gös te ri yor sa

mü min ler do ğal ola rak en çok o ki şi yi se ver ler. İş te mü min le rin sev-

gi an la yış la rı bu şe kil de dir. Açık tır ki, Ya kup Pey gam ber de oğul la rı -

na sev gi yö nel tir ken bu nu öl çü al mış tır. Hz. Yu suf di ğer oğul la rın -

dan çok da ha tak va ve gü zel ah lak lı ol du ğu için bu du rum da onu en

çok sev me si son de re ce do ğal dır. Fa kat Hz. Yu suf'un kar deş le ri bu

ba kış açı sı na sa hip ol ma dık la rı için, ba ba la rı nın Hz. Yu suf'a ve kar -

de şi ne olan sev gi si ni de an la ya ma mış lar dır. Bu da on la rın din den

uzak ka rak ter le ri nin önem li bir gös ter ge si dir. 

Dik kat çe ken ay rı bir yön le ri de, ba ba la rı hak kın da kul lan -

dık la rı say gı sız üs lup tur. Ba ba la rı seç kin bir pey gam ber ol ma sı na,
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üs tün bir akıl ve fe ra set (an la yış) sa hi bi ol ma sı na rağ men on lar Hz.

Yu suf'a ve kar de şi ne olan sev gi sin den ötü rü ba ba la rı nın "şaş kın lık

için de" ol du ğu nu id di a et mek tey di ler. Bir pey gam be re kar şı böy le

per va sız bir üs lup kul lan ma la rı da on la rın ima ni za yıf lık la rı nı gös ter -

mek te dir. An cak iman la rı nın za yıf ol du ğu nu, hat ta mü na fık ka rak -

ter li ol duk la rı nı an la mak için da ha kuv vet li bir de lil var dır: Hz. Yu -

suf'u öl dür mek is te me le ri... Allah'tan kor kan, ahi ret te he sap ve re ce -

ği ne ina nan, Allah'ın her an ken di si ni işit ti ği ni ve gör dü ğü nü bi len

bir in sa nın Allah'ın ha ram kıl dı ğı böy le bir fii le ya naş ma ya ca ğı ve

hat ta ak lın dan da hi ge çir me ye ce ği son de re ce açık tır. An cak bu ki şi -

ler ba ba la rı nın ken di le ri ni sev me si ni sağ la mak ya da kıs kanç lık duy -

gu la rı nı tat min et mek için, çö zü mü Hz. Yu suf'u öl dür mek te ya da bir

ye re atıp bı rak mak ta bul muş lar dır. 

Öl dür mek za ten ha ram dır, an cak kü çük yaş ta bir ço cu ğu

bir ye re atıp bı rak mak da çok vic dan sız ca bir ha re ket tir. Bu nu yap -

ma yı dü şü ne bi len in san lar da vic dan, mer ha met gi bi duy gu la rın bu -

lun ma dı ğı son de re ce açık tır. Gö rül dü ğü gi bi, Hz. Yu suf'un kar deş -

le ri acı ma sız ve za lim dir ler. 

Üs te lik man tık ör gü le ri de çok bo zuk tur. Hz. Yu suf'a böy le

bir kö tü lük ya pıp, ha ra ma gir dik ten son ra ha la "sa lih ler den ol ma yı"

um mak ta dır lar. El bet te ki bir in san bir kö tü lük iş le dik ten son ra

Allah'tan sa mi mi ba ğış lan ma is ter se, dü zel me yi ve sa lih ler den ol ma -

yı uma bi lir. Fa kat bu ki şi ler yap tık la rı nın yan lış ol du ğu nu bi le bi le,

ön ce ya pıp son ra da sa lih ler den ol ma yı plan la mak tay dı lar. İş te bu,

on la rın sağ lık lı bir mu ha ke me ye te ne ği ne ve mü min ka rak te ri ne sa -

hip ol ma dık la rı nın bir baş ka de li li dir. 

Aye tin de va mın da en zor anın da Allah'ın Hz. Yu suf'a yar -

dım et ti ği, iç le rin den bi ri ne onu öl dür mek ye ri ne ku yu ya at ma fik ri-

ni il ham et ti ği gö rü lür.:
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İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir

şey) ya pa cak sa nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku -

yu nun de rin lik le ri ne bı ra kı n da bir yol cu ka fi le si

al sın." (Yu suf Su re si, 10) 

Gö rül dü ğü gi bi on lar Hz. Yu suf'la il gi li is te dik le ri plan la rı

yap sın lar, her tür lü tu za ğı kur sun lar as lın da Yu suf Pey gam ber

Allah'ın ken di si için be lir le di ği ka de ri ya şa mak ta dır. Kim se ken di si

için be lir le nen ka de rin dı şı na çı ka maz. Allah da ha Hz. Yu suf doğ ma -

dan çok ön ce bu ka de ri çiz miş tir, Yu suf pey gam ber de bu ka de ri ay -

nen ya şa mış tır. 

Bu ara da bir ko nu yu da ha ha tır lat mak ge re kir ki, Hz. Yu -

suf'un ölü mü nü en gel le yen, onu ku yu ya at ma fik ri ni ge ti re rek ya şa -

ma sı nı sağ la yan kar de şi de ğil, Allah'tır. Allah di le me se kar de şi ku -

yu ya at ma fik ri ni dü şü ne mez ve böy le bir fi kir ve re mez di. An cak Hz.

Yu suf'un ka de rin de ön ce öl dü rül me si nin plan lan ma sı, son ra da vaz -

ge çi lip ku yu ya atıl ma sı var dır. Bun dan do la yı kar de şi böy le bir fi kir -
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le gel miş tir. Yok sa halk ara sın da ki yan lış ka der an la yı şın da ol du ğu

gi bi ka de rin de ğiş me si gi bi bir du rum ke sin lik le söz ko nu su de ğil dir.

Yu suf Pey gam be rin ka de ri tüm bu ay rın tı lar la be ra ber ya ra tıl mış tır.

Kar deş le ri nin onu öl dür me me le ri de on la rın bo zul muş bir pla nı dır.

An cak o pla nı da en baş tan bo zul muş ola rak ya ra tan Allah'tır. 

Ni te kim Allah bu pla nı, o da ha he nüz ço cuk yaş ta iken, gör -

dü ğü rü ya ara cı lı ğıy la Hz. Yu suf'a bil dir miş tir. Hz. Yu suf'un ha ya tı

da, Allah'ın bil dir di ği bu rü ya yı doğ ru la ya cak şe kil de ge liş miş tir.

Allah ki mi za man di le di ği kul la rı na bu şe kil de gay bı ha ber ve re bi lir.

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'e de, Mek ke'yi fet he dip ora da

mü min ler le bir lik te gü ven için de hac ya pa ca ğı nı bir rü ya ara cı lı ğıy la

bil dir miş tir. Bu ko nu da ki ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

An dol sun Allah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol -

du ğu nu doğ ru la dı. Eğer Allah di ler se, mut la ka siz

Mes cid-i Ha ram'a gü ven için de, saç la rı nı zı tı raş

et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve) kor ku -

suz ca gi re cek si niz. Fa kat Allah, si zin bil me di ği -

ni zi bil di, böy le ce bun dan ön ce si ze ya kın bir fe -

tih (na sib) kıl dı. (Fe tih Su re si, 27)

Allah'ın gay bı bil dir me si nin ve olay la rın da tam bu şe kil de

ger çek leş me si nin sır rı, bi zim için "gayb" olan her şe yin, Allah Ka tın da

ezel de tes pit edil miş, ya şan mış ve bit miş ol ma sı dır. Gayb in san lar

için var dır. Za man dan ve me kan dan mü nez zeh olan Allah ise her şe-

yi ya ra tan ve bi len dir. Tüm za ma nı ve ta ri hi de, tek bir an ola rak ya -

rat mış tır. 

Kıs sa nın de va mın da Hz. Yu suf'un ya şa dı ğı olay la rı in ce ler -

ken de bu ger çek unu tul ma ma lı dır. Ya şa nan her şey Allah'ın di le di ği
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şe kil de mey da na ge lir. Ve her bi rin de mü min ler için ha yır ve gü zel -

lik ler var dır. Ya şa nı lan ve sa bır gös te ri len her zor lu ğun ar dın dan,

Allah dün ya da fe rah lık ve ni met, ahi ret te ise se vap ve mü ka fat ve rir.

Do la yı sıy la kö le leş ti ril mek, hap se düş mek, if ti ra ya uğ ra mak gi bi dı -

şa rı dan "şer" gö zü ken olay lar, mü min ler için bü yük bi rer ha yır olur. 

HZ. YU SUF (AS)'IN KAR DEŞ LE Rİ NİN

SİN Sİ PLAN LA RI

Allah, Ku ran'da Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin ara la rın da, Hz.

Yu suf aley hin de sin si bir plan ha zır la dık la rı nı ve son ra bu nu uy gu la -

ma ya koy duk la rı nı bil di rir. Plan la rı nı ger çek leş ti re bil mek için ön ce

ba ba la rın dan Hz. Yu suf'u ken di le riy le gön der me si için izin is te miş ler

ve ken di le ri ne gü ven me di ği ni bil dik le ri için ba ba la rı nı ik na et me ye

ça lış mış lar dır:
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(Bu ka ra ra var dık tan son ra) "Ey Ba ba mız," de di -

ler. "Sa na ne olu yor, Yu suf'a kar şı bi ze gü ven mi -

yor sun? Oy sa ger çek te biz, onun iyi li ği ni is te yen -

le riz. Sen onu ya rın bi zim le gön der, gön lün ce gez -

sin, oy na sın. El bet te biz onu ko ru yup-gö ze ti riz."

(Yu suf Su re si, 11-12)

Aye tin ifa de sin den de an la şıl dı ğı gi bi, ba ba la rı Hz. Yu suf'u

gön der mek ko nu sun da is tek siz dav ran mış ve hat ta ken di le ri ne gü -
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ven me di ği ni on la ra his set tir miş tir ki on lar da he men ken di le ri ni sa -

vun ma ya geç miş ler dir. As lın da Hz. Yu suf'un iyi li ği ni is te dik le ri ni

ile ri sür müş ler dir. Hz. Yu suf'u öl dür me yi ya da ku yu nun de rin lik le -

ri ne at ma yı plan lar ken bu şe kil de bir ya la nı ra hat ça söy le ye bil me le ri

ise mü na fık ka rak ter li in san la rın ko lay ca ya lan söy le dik le ri ne de lil -

dir. Ni te kim ya lan la rı yi ne de vam et miş, ba ba la rı na Hz. Yu suf'u gez -

me si, oy na ma sı için gö tür mek is te dik le ri ni söy le miş ler dir. Üs te lik

ken di le ri nin de onu ko ru yup, gö ze te cek le ri ne söz ver miş ler dir. Dik -

kat edil me si ge re ken bir baş ka ko nu ise, mü na fık ka rak ter li in san la-

rın ken di le ri ni hep iyi ni yet li gös ter me ça ba la rı dır. Hz. Yu suf'un iyi -

li ği ni is te dik le ri ni söy le me le ri ve san ki onun ra ha tı nı dü şün dük le ri

iz le ni mi ver me ye ça lış ma la rı sin si ka rak ter le ri nin bir par ça sı dır. An -

cak Ya kup Pey gam ber fe ra set li ve ba si ret li bir in san ol du ğu için on -

la rın gü ve nil mez ka rak te ri ni ko lay ca fark ede bil miş tir: 

De di ki: "Si zin onu gö tür me niz ger çek ten be ni üz-

er ve siz on dan ha ber siz iken onu kur dun ye me -

sin den kor ku yo rum."

De di ler ki: "An dol sun, biz, bir bi ri ni kol la yan bir

top lu luk iken, kurt onu yer se, bu du rum da şüp he -

siz kay ba uğ ra yan (aciz) kim se ler olu ruz." (Yu -

suf Su re si, 13-14)

Ya kup Pey gam ber oğul la rı na gü ven me di ği ve Hz. Yu suf'a

bir kö tü lük ya pa cak la rı nı tah min et ti ği için bu gü ven siz li ği ni di le ge -

tir miş tir. On la rın Hz. Yu suf'a bir kö tü lük ya pıp ar dın dan da ya lan bir

ba ha ney le kar şı sı na ge le bi le cek le ri ni tah min et miş tir. On lar bu fik re

şid det le kar şı çık mış lar, böy le bir şe yin ola ma ya ca ğı ko nu sun da ba -

ba la rı nı ik na et me ye ça lış mış lar dır. Bu da mü na fık ka rak ter li in san la -
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rın sı kı şın ca baş vur duk la rı bir yön tem dir. Ni te kim kıs sa nın de va mın -

dan, söy le dik le ri söz ler de sa mi mi ol ma dık la rı an la şıl mak ta dır:

Ak şam üs tü ba ba la rı na ağ lar va zi yet te gel di ler.

De di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik,

ya rı şı yor duk. Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya

eş ya mı zın) ya nın da bı rak mış tık. Fa kat onu kurt

ye miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi le sen bi -

ze ina na cak de ğil sin." (Yu suf Su re si, 16-17)

Gö rül dü ğü gi bi, olay lar tam ola rak Ya kup Pey gam be rin bek -

le di ği şe kil de ge liş miş tir. Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin ta vır la rı, ba ba la-

rı Hz. Ya kup'un on lar dan ya na kuş ku duy ma sı nı doğ ru lar şe kil de ol -

muş tur. Ağ la ya rak gel me le ri on la rın ta vır la rın da ki bo zuk lu ğu açık bir

bi çim de gös ter mek te dir. Ni te kim böy le aciz bir tu tum, bir mü mi nin

ya naş ma ya ca ğı bir ta vır dır. Mü min ler her şey de bir ha yır ve hik met ol -

du ğu nu bil dik le ri için, baş la rı na her ne ge lir se gel sin yi ne de ağ la mak,

sız lan mak gi bi bir ac ze düş mez ler. 

Üs te lik Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin ağ la ma sı mü na fık ka rak -

ter li in san la rın ya pa ca ğı tür den bir ağ la ma dır. Göz ya şı nı bir si lah gi-

bi kul la na rak kar şı ta ra fı ya lan la rı na ik na et me ye ça lış mak, mü na fık -

la rın sin si yön tem le rin den bi ri dir. Böy le lik le ken di le ri ni acın dı rıp, aciz

gös ter me ye ça lı şır lar. Gü ve ni lir in san lar ol ma dık la rı hal de ken di le ri ne

gü ve ni lir ha va sı ver me ye ça lı şır lar. Bu, her dö nem de mü na fık ka rak -

ter li in san la rın de ğiş mez özel li ği dir. Ni te kim Hz. Yu suf'un kar deş le ri

de kü çük bir ço cu ğu ku yu nun de rin lik le ri ne atar ken hiç bir vic dan

aza bı duy ma mış lar, ama yap tık la rı nın he sa bı nı ver me ye ge lin ce, bu

se fer ağ la ya rak ba ba la rı na gel miş ler dir. Sa mi mi yet siz ce, rol ge re ği ağ -

la dık la rı ise son de re ce açık tır. 
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Hz. Yu suf'la il gi li uy dur duk la rı ya la na dik kat edi le cek olur -

sa, bu da Ya kup Pey gam be rin di le ge tir di ği en di şe si dir. Oğul la rı ay -

nen onun söy le di ği gi bi bir ba ha ne ile gel miş ler dir. Mey da na ge len bu

du rum mü min ler için önem li bir tec rü be ve si le si dir. Dik kat edi lir se bir

ön ce ki ko nuş ma da Hz. Ya kup en di şe si ni açık ça di le ge tir miş, Hz. Yu -

suf'u bir kur dun ye me sin den çe kin di ği ni söy le miş tir. Mü na fık ka rak -

ter li oğul la rı onun bu en di şe si ni kul lan mış lar, Hz. Yu suf'u ku yu ya at -

tık tan son ra ba ba la rı na ay nı ya la nı söy le miş ler dir. Böy le ce ba ba la rı nın

on la ra ina na bi le ce ği ni dü şün müş ler dir. 

Mü min le rin bu kıs sa dan al ma la rı ge re ken ders, mü na fık ka -

rak ter li ki şi le rin ya nın da sa mi mi en di şe le ri ni, kay gı la rı nı di le ge tir me -

mek ol ma lı dır. Çün kü mü na fık lar, mü min le rin bu sa mi mi söz le ri ni,

bu ör nek te de gö rül dü ğü gi bi, on la ra kar şı kul la na bil mek te dir ler. 
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Aye tin de va mın dan an la şıl dı ğı gi bi as lın da ba ba la rı nın ken -

di le ri ne inan ma dı ğı nın on lar da far kın da dır lar. Bu du rum, sa de ce Hz.

Yu suf'un kar deş le ri ne de ğil, tüm mü na fık ka rak ter li le re ait bir psi ko -

lo ji dir: Mü min le re tu zak ku ran lar de vam lı bir suç lu luk ru hu için de ler -

dir. Sık sık ken di kö tü lük le ri akıl la rı na ge lir, hat ta bu nu di le bi le ge ti -

ri rir ler. "Bi ze inan ma ya cak sın ama doğ ru yu söy lü yo ruz" gi bi nor mal

bir in sa nın baş vur ma ya ca ğı şe kil de ifa de ler le de ken di le ri ne olan gü -

ven siz lik le ri ni iyi ce or ta ya çı ka rır lar. Bu on la rın mü min ah la kı ve ka -

rak te ri gös ter me me le rin den kay nak lan mak ta dır. Allah Ku ran'da mü -

na fık la rın bu yap ma cık ve abar tı lı ko nuş ma la rı na da ir bir ör ne ği şöy-

le bil dir mek te dir:

Mü na fık lar sa na gel dik le ri za man: "Biz ger çek ten

şe ha det ede riz ki, sen ke sin ola rak Allah'ın el çi si -

sin" de di ler. Allah da bi lir ki sen el bet te O'nun el -

çi si sin. Allah, şüp he siz mü na fık la rın ya lan söy le -

dik le ri ne şa hid lik eder. On lar, ye min le ri ni bir si -
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per edi nip Allah'ın yo lun dan alı koy du lar. Doğ ru su

ne kö tü şey ya pı yor lar. (Mü na fi kun Su re si, 1-2)

Gö rül dü ğü gi bi mü na fık lar, "ye min le ri ni si per edin me ye",

ya ni ya lan ye re ye min ede rek bu nu, ken di le ri ne bir ko run ma me ka -

niz ma sı yap ma ya ça lış mak ta dır lar. Mü min ler za ten bir bir le ri nin söz -

le ri ne gü ve nir ler, as la şüp he et mez ler. Mü na fık lar ise mü min le ri al -

dat tık la rı nı san sa lar da, hiç bir za man mü min le re za rar ve re mez ler.

Allah on la rın bu du ru mu nu bir aye tin de şöy le bil di rir:

İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Allah'a ve ahi -

ret gü nü ne iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil -

ler dir. (Söz de) Allah'ı ve iman eden le ri al da tır lar.

Oy sa on lar, yal nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar lar ve

şu u run da de ğil ler. Kalp le rin de has ta lık var dır.

Allah da has ta lık la rı nı art tır mış tır. Ya lan söy le -

mek te ol duk la rın dan do la yı, on lar için acı bir az-

ab var dır. (Ba ka ra Su re si, 8-10)

HZ. YU SUF(AS)'IN KAR DEŞ LE Rİ NİN 

SAH TE DE LİL GE TİR ME LE Rİ

Hz. Yu suf'un kar deş le ri de as lın da inan dı rı cı ol ma dık la rı nın

far kın da dır lar. Bu nun için ken di le ri ni inan dı rı cı kı la ca ğı nı dü şün dük -

le ri sah te bir de lil üret miş ler dir. Üze ri ne kan sü re rek Hz. Yu suf'un

göm le ği ni ba ba la rı na ge tir miş ler, onun ger çek ten öl dü ğü iz le ni mi ni

ver me ye ça lış mış lar dır. 

Bu olay, Müslüman la ra kar şı tu zak ku ran in san la rın, sah te

de lil ler üre te rek komp lo ha zır la ya bi le cek le ri ne da ir de bir işa ret tir. Bu
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yön te me kar şı sa kın mak, bi linç li ol mak ve "Ey iman eden ler, eğer bir

fa sık, si ze bir ha ber ge ti rir se, onu 'et raf lı ca araş tı rın..." (Hu cu rat Su -

re si, 6) hük mü ge re ğin ce, öne sü rü len söz de "de lil"i iyi ce in ce le mek

ge rek mek te dir.

An cak Ya kup Pey gam ber ken di le ri ne ke sin lik le inan ma -

mış, on la rın oyun la rı nı fark et miş ve bu nun on lar ta ra fın dan dü zü lüp

uy du rul muş bir ya lan ol du ğu nu açık ça ifa de et miş tir:

Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le -

ği ni ge tir di ler. "Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp

(böy le) bir işe sü rük le miş..." (Yu suf Su re si, 18)

Hz. Ya kup, oğul la rı na, "Nef si niz si zi ya nıl tıp böy le bir işe

sü rük le miş" der ken in sa nın nef si ne uy du ğu tak dir de çok kö tü iş ler

iş le ye bi le ce ği ne, nef sin in sa nı ya nıl ta bi le ce ği ne ve tüm bu kö tü lük le -

rin nef se uy mak tan kay nak lan dı ğı na dik kat çek miş tir. Bu, mü min le -

rin de üze rin de mut la ka dü şün me le ri ge re ken bir ger çek tir. Çün kü

ne fis in sa nı kö tü lük le re sü rük ler, in sa nın her an uya nık ve dik kat li

ol ma sı, nef si nin tel kin le ri ne de ğil vic da nı nın se si ne uy ma sı ge re kir.

Ay rı ca bu ayet ten an la şı lan bir di ğer hik met ise mü na fık ka rak ter li

in san la rın, ne fis le ri nin kon tro lün de ha re ket et tik le ri dir. 

Bu ra da en dik kat çe ken nok ta lar dan bi ri Ya kup Pey gam be -

rin gös ter di ği te vek kül lü dav ra nış tır. Bu dav ra nış, mü min le rin her an

her şart ta yal nız ca Allah'a da ya nıp gü ven me le ri ve sab ret me le ri ge -

rek ti ği ni gös te ren önem li bir ör nek tir. Çün kü gö rül dü ğü üze re as lın -

da Ya kup Pey gam ber, oğul la rı nın Hz. Yu suf'a bir tu zak kur duk la rı -

nın far kın da dır. Fa kat ken di si son de re ce iti dal li ve sa bır lı dav ra na -

rak, yar dı mı Allah'tan is te mek te dir. Za lim oğul la rı na söy le di ği şu
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söz, ken di si nin sa lih, ka mil ve mü ba rek bir in san ol du ğu nu bir kez

da ha gös ter mek te dir:

"...Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır -

dır. Si zin bu dü züp-uy dur duk la rı nı za kar şı (ken -

di sin den) yar dım is te ne cek olan Allah'tır." (Yu -

suf Su re si, 18)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin, üze -

ri ne sah te kan sü re rek ba ba la rı -

na ge tir dik le ri göm lek, ta rih sel

tab lo lar da böy le tas vir edil mek -

tedir.



H Z .  Y U S U F  ( A S )

YU SUF PEY GAM BE RİN
KU YU YA ATI LI ŞI

Hz. Yu suf'un ya şa dı ğı olay la rı okur ken unu tul ma ma sı ge -

re ken çok önem li bir ko nu var dır: Hz. Yu suf bun la rı ya şar ken,

Allah'ın her an ya nın da ol du ğu nun, onu da tu zak ku ran kar deş le ri ni

de işit mek te ve gör mek te ol du ğu nun bi lin cin de dir. Allah Hz. Yu suf'a

şöy le vah yet miş tir: 

Ni te kim onu gö tür dük le ri ve ku yu nun de rin lik le -

ri ne at ma ya top lu ca dav ran dık la rı za man, Biz

ona (şöy le) vah yet tik: "An dol sun, sen on la ra

ken di le ri, far kın da de ğil ken bu yap tık la rı nı ha -

ber ve re cek sin." (Yu suf Su re si, 15)

Yu ka rı da ki ayet te iki nok ta da ha dik kat çek mek te dir: Bi rin -

ci si Hz. Yu suf'u ku yu ya atar lar ken kar deş le ri top lu ca ha re ket et mek -

te dir. Bel ki de böy le ce so rum lu lu ğu hep be ra ber ala cak la rı nı dü şün -

mek te dir ler. Oy sa bu, son de re ce ha ta lı bir man tık tır. Ak si ne bu dav -

ra nış la rı, hep si nin ay nı vic dan sız lı ğa or tak ol duk la rı nın da ka nı tı dır.

İç le rin den vic dan lı tek bir ki şi da hi çık ma mış tır. 

Bu du ru mun işa ret et ti ği bir di ğer so nuç ise mü na fık la rın

mü min ler aley hin de top lu ha re ket ler de bu lu na bil dik le ri, top lu is yan

çı kar ma ya yat kın bir top lu luk ola bil dik le ri dir. Ay rı ca yu ka rı da ki

ayet te, Yu suf Pey gam be rin en zor anın da, Allah'ın va hiy yo luy la ken -

di si ne yar dım et ti ği de gö rül mek te dir. Üs te lik Allah Hz. Yu suf'a ge -

le cek ten ha ber ver miş tir ki, bu bir mu ci ze dir. Yu suf Pey gam ber açı -

sın dan ba kıl dı ğın da ise çok bü yük bir ni met tir. Zi ra tam ku yu ya atıl -

mak üze rey ken Allah'tan va hiy al mak ve Allah'ın vaa diy le kar şı laş -

mak as lın da onun için ola bi le cek en bü yük yar dım ve des tek tir. Ya ni
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Hz. Yu suf da ha o an ku yu ya atı lır ken Yüce Allah'ın bil dir me siy le on -

la rın tu zak la rı nın bo zu la ca ğı nı bi li yor du. Allah'ın va adi ne olan gü -

ve nin den do la yı te vek kül lü ve hu zur luy du. 

An cak şu nu da unut ma mak ge re kir ki, sa mi mi bir mü min,

ken di si ne va hiy gel me se da hi, her zor luk ta ve sı kın tı da Allah'a te -

vek kül eder ve ya şa dı ğı her şey den ra zı olur. Çün kü Allah Ku ran'da

"…Allah, ka fir le re mü'min le rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez."

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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(Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san)... Ye di be si li 

ine ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil ba şak la di ğer le ri 

ku ru olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki 

in san la ra da (se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki 

on lar (bu nun an lamını) öğ ren miş olur lar." 

(Yusuf Suresi, 46)



H Z .  Y U S U F  ( A S )

(Ni sa Su re si, 141) aye tiy le dai ma mü min le rin ya nın da ol du ğu nu ha -

ber ver miş tir. Allah'ın bu va adi ne ke sin ola rak iman eden bir in san,

in kar cı la rın ve mü na fık la rın tu zak la rın dan do la yı en di şe ye ka pıl -

maz.

Hz. Yu suf'un da üs tün lü ğü sa hip ol du ğu ah la kın dan ve

Yüce Rabbimiz Allah'a olan tes li mi ye tin den ile ri gel mek te dir. He nüz

kü çük bir ço cuk ol ma sı na rağ men son de re ce ol gun dur. Kü çük bir

ço cu ğun ku yu ya atıl ma sı nı iyi dü şün mek ge re kir. Ayet te onun ku yu -

nun de rin lik le ri ne atıl dı ğın dan bah se dil mek te dir. De mek ki Hz. Yu -

suf'un bu lun du ğu yer ka ran lık bir yer dir. Ölüm teh li ke si nin çok yo -

ğun ol du ğu, bu lu nup bu lun ma ya ca ğı nın da hi ke sin ol ma dı ğı teh li ke -

li bir me kan dır. Ay rı ca ken di si ni na sıl in san la rın bu la ca ğı nı, bu in -
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Hz. Yu suf da ha çok kü çük bir ço cuk ken, kar -

deş le ri ta ra fın dan çöl de de rin bir ku yu ya atıl -

mış tır. Üs te lik çok teh li ke li olan bu or tam dan

kur tu lup, kur tu la ma ya ca ğı da  bel li de ğil dir.

Bu na rağ men Hz. Yu suf son de re ce te vek -

kül lü ve sa bır lı bir ah lak ser gi le miş tir. 



san la rın iyi mi kö tü mü ola cak la rı nı da bi le mez. Bu şart lar al tın da te -

vek kül sa hi bi ol ma yan bir in san çok zor la na bi lir, en di şe ye ka pı la bi -

lir. Oy sa Hz. Yu suf tüm bun la ra rağ men çok te vek kül lü ve sa bır lı dır.

Bun lar onun üs tün ah la kı nın gös ter ge si dir. Bü yü yün ce se çil miş bir

in san ola ca ğı kü çük yaş ta böy le bir im ti ha na ta bi tu tu lup, de nen me -

sin den de bel li dir. Çün kü bu an cak tak va sa hi bi, Allah'a gö nül den

bağ lı ve te vek kül lü in san la rın ba şa ra bi le ce ği bir sı nav dır.

As lın da için de bu lun du ğu şart lar Yu suf Pey gam ber için za -

hi ren ba kıl dı ğın da ür kü tü cü bir du rum dur. Zor bir im ti han la de nen -

mek te dir. Ama Allah "De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay -

lık var dır." (İn şi rah Su re si, 5) aye ti ge re ği Hz. Yu suf'a yar dım et miş -

tir. Onu ra hat la ta cak, ona hu zur ve gü ven ve re cek bir müj de vah yet -

miş tir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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HZ. YU SUF'UN KU YU DAN

KUR TU LU ŞU

Hz. Yu suf'un ku yu dan na sıl kur tul du ğu şu ayet le bil di ri lir:

Bir yol cu-ka fi le si gel di, su cu la rı nı (ku yu ya su

al mak için) gön der di ler. O da ko va sı nı sar kıt tı.

"Hey müj de... Bu bir ço cuk." de di. Ve onu (ku yu -

dan çı ka rıp) 'ti ca ret ko nu su bir mal' ola rak sak -

la dı lar. Oy sa Allah, yap mak ta ol duk la rı nı bi len -

di. (Yu suf Su re si, 19)

Hz. Yu suf'un ku yu ya atıl dı ğı an da, ku yu dan kur tul du ğu

an da, as lın da hep ka de rin de be lir le nen olay lar ya şan mak ta dır. Hiç -

bir şey ka der de be lir le ne nin dı şın da ge liş mez. Bu ne den le Hz. Yu suf
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ku yu ya atıl dık tan son ra ora ya han gi ka fi le nin ge le ce ği, ka fi le nin gi -

de ce ği yer, ka fi le de ki le rin na sıl in san lar ol duk la rı Hz. Yu suf da ha

doğ ma dan çok ön ce Allah Ka tın da be lir li dir. Bu önem li ger çe ğin far -

kın da olan mü min ler bu ne den le baş la rı na ge len olay lar kar şı sın da

çok te vek kül lü dür ler.

Yu ka rı da ki ayet ten an la şıl dı ğı na gö re, Hz. Yu suf'u ku yu da

bu lan ve onu kur ta ran ka fi le onu sa ta bi le cek le ri ni dü şü nüp, bir ti ca -

ret ko nu su ola rak gör müş ler dir. Zi ra o dö nem de Mı sır ve ci va rın da

kö le lik sis te mi ge çer li dir. İn san lar kö le ti ca re ti yap mak ta, özel lik le de

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Resim ler de Mı sı r'a doğ ru yol alan yol cu

ka fi le le ri gö rül mek te dir. Ha ri ta da ise o

dö nem de yol cu ka fi le le ri nin gü zer gahı

be lir til miş tir. Or ta da ki çi zim de ise yol cu

ka fi le si nin su cu la rı ku -

yu dan Hz. Yu suf'u çı ka -

rıyorlar.



Üst sol da , ucuz bir fi ya ta, kö le ola rak sa -

tı lan Hz. Yu suf'un can lan dı rıl dı ğı bir tab -

lo . Üst sağ da , o dö nem de Mı sır' da ki kö -

le lik uy gu la ma la rı nı gös te ren bir re sim.

Yan da ise o dö nem de es ki Mı sır'da uy -

gu la nan kö le lik sis te mi hak kın da bil gi

ve ren bir dö kü ma n.

Altta, Yu suf Pey gam ber za ma nı na ait

bir Mısır kö le pa za rı nın gü nü mü ze

ulaşan ka lın tı la rı.  

Yan da ise, Hz. Yu suf ile il gi li bir fil m -

de can lan dı rı lan kö le pa za rı. 

Onu ucuz bir fi ya ta, sa yı sı bel li (bir kaç) dir he me sat tı lar.

Onu pek önem se me di ler. (Yu suf Su re si, 20)



ço cuk la rı alıp sat mak ta dır lar. Ka fi le de ki le rin Hz. Yu suf'u bul duk la rın -

da bir bir le ri ne müj de ver me le ri nin se be bi de bu dur. Bu ne den le Hz.

Yu suf hak kın da da ti ca ri ga ye ler dü şün me le ri do ğal dır. Aye tin de va -

mın da onu pek önem se me dik le ri ve ucuz fi ya ta sat tık la rı bil di ril mek -

te dir: 

Onu ucuz bir fi ya ta, sa yı sı bel li (bir kaç) dir he me

sat tı lar. Onu pek önem se me di ler. (Yu suf Su re si, 20)

As lın da böy le ol ma sı da çok hik met li dir. Çün kü şa yet onu

önem se miş ol sa lar, onun seç kin bir in san ol du ğu nu, pey gam ber ol du -

ğu nu bil se ler bel ki de ona kö tü lük yap mak, za rar ver mek is ter ler di.

Ve ya bu nu öğ re ne cek olan di ğer in kar cı lar Hz. Yu suf'a kö tü lük ya pa -

bi lir ler di. Hz. Yu suf'u önem se me ye rek bir kö le gi bi sat ma la rı, on dan

mad di men fa at bek le me le ri, onun için çok ha yır lı ol muş tur. 

Hz. Yu suf kıs sa sın da ki bu hik met, in kar cı la rın ge le nek sel bir

tu tu mu olan mü min le ri kü çüm se me le ri nin, on la rı ken di le rin ce önem -

siz ve et ki siz in san lar gi bi gör me le ri nin de, as lın da mü min ler için bü -

yük ha yır la ra ve si le ol du ğu na bir işa ret tir.

Bu ra da dik kat çe ken bir nok ta da ha var dır. Bi lin di ği gi bi Yu -

suf Pey gam ber ola ğa nüs tü gü zel li ğiy le ta nı tı lan bir pey gam ber dir. Fa -

kat gö rül dü ğü gi bi kö le ta cir le ri nin eli ne düş tü ğün de bu gü zel li ği he -

nüz dik kat çek me miş tir. Onun ne ka dar kıy met li bir in san ol du ğu nu

da an la ya ma mış lar dır. Onu bu lan lar yal nız ca "bir ço cuk" di ye ni te len -

dir miş ler dir. De mek ki o dö nem de Allah bir hik met ve ha yır üze re

onun gü zel li ği ni sak la mış tır. Bu, Allah'ın ona bir baş ka yar dı mı, onun

üze rin de ki bir baş ka ko ru ma sı dır.

Kö le ta cir le ri ta ra fın dan bu lu nan Yu suf Pey gam ber Ku ran'da

bil di ril di ği ne gö re Mı sır lı bir ki şi ye sa tıl mış tır. Bu du rum, ayet te şöy le

bil di ri lir:
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Onu sa tın alan bir Mı sır'lı (aziz,) ka rı sı na:

"Onun ye ri ni üs tün tut (ona gü zel bak), umu lur

ki bi ze bir ya ra rı do ku nur ya da onu ev lat edi ni -

riz" de di. Böy le lik le Biz, Yu suf'u yer yü zün de

(Mı sır'da) yer le şik kıl dık. Ona söz le rin yo ru -

mun dan (olan bir bil gi yi) öğ ret tik. Allah, em rin -

de ga lib olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez -

ler. (Yu suf Su re si, 21)

Allah, Hz. Yu suf'u ken di si ni sa tın alan Mı sır lı'nın ve si le siy -

le ko ru ma al tı na ala rak, onun gü zel bir şe kil de ba kıl ma sı nı ve bü yü -

tül me si ni sağ la mış tır. Onu Mı sır'da yer leş tir miş tir. Onu sa tın alan ki -

şi Hz. Yu suf'u eşi ne ema net

eder ken onun hak kın da şef -

kat li ve mer ha met li bir üs lup
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Solda, Hz. Yu suf dö ne min de

Mı sır ci va rın da yer alan ih ti -

şam lı ko nak lar dan ör nek ler

yer alıyor. Sağ say fa daki ta ri -

hi du var res min de ise o dö ne -

min gün lük ya şa mı tasvir

edilmiş. 



kul lan mış, ona iyi bak ma sı yö nün de tem bih te bu lun muş tur. Hat ta

ken di le ri için Hz. Yu suf'tan bir ya rar da hi um muş ve onu ev lat edin -

me yi da hi dü şün müş tür. As lın da bu da Allah'ın Yu suf Pey gam be re

yar dım ve des te ği nin, şef kat ve mer ha me ti nin bir de li li dir. Ku yu ya

atıl dı ğın da pek çok teh li ke ile yüz yü ze iken, Allah onu kur tar mış ve

ra hat ede ce ği, iyi bir yer de ba rın dır mış, Mı sır'da yer le şik kıl mış tır.

Tüm bun lar Allah'ın onun üze rin de ki ni met le ri dir. 
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Ay rı ca Allah Hz. Yu suf'a Ka tın dan bir ilim ve re rek, ona

söz le rin yo ru mu nu öğ ret miş tir. Şüp he siz ki bu, Allah'ın di le di ği kul -

la rı na ni met ola rak ver di ği çok bü yük bir ye te nek ve ay nı za man da

lü tuf tur. Bir ayet te Allah bu ko nuy la il gi li ola rak şun la rı bil di rir: 

"Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si -

ne hik met ve ri le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş -

tir..." (Ba ka ra Su re si, 269)

ER GİN LİK ÇA ĞI NA GEL Dİ ĞİN DE
İF Tİ RA YA UĞ RA MA SI

Hz. Yu suf böy le ce Mı sır lı Aziz'in ya nın da ya şa ma ya baş lar.

Allah ona söz le rin yo ru mu nu öğ ret me nin ya nı sı ra er gin lik ça ğı na

eriş ti ğin de hü küm ve ilim de ve rir. Ayet te ge çen hü küm den ka sıt,

ha kim ol ma, Allah'ın ki ta bı na uy gun ve ada let li ka rar ve re bil me özel -

li ği dir. İlim ise, ki ta bın bil gi si ya da öz bil gi di ye bi le ce ği miz her şe yin

iç yü zü nün far kın da ol ma bil gi si ola bi lir. (Doğ ru su nu Allah bi lir) Bu,

Allah'ın Yu suf Pey gam be ri seç me si nin ve onu ah la kı ne de niy le ni -

met len dir me si nin gös ter ge si dir. Bu ger çek Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve ilim

ver dik. İş te Biz, iyi lik ya pan la rı böy le ödül len di -

ri riz. (Yu suf Su re si, 22)

An cak Hz. Yu suf er gin lik ça ğı na gel di ğin de evin de kal -

mak ta ol du ğu ka dın, ya ni Aziz'in ka rı sı, Hz. Yu suf'tan aye tin ifa de -

siy le "mu rad al mak" is te miş tir. Bu nun için her tür lü or ta mı ha zır la -

mış, ka pı la rı sı kı ca ka pat mış ve Hz. Yu suf'a gay ri meş ru bir tek lif te

bu lun muş tur. Hz. Yu suf'un bu ra da ver di ği kar şı lık if fet li bir mü mi -
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nin ör nek tav rı dır. Ön ce lik le, ayet te ha ber ve ril di ği gi bi ken di si de

ka dı nı ar zu la mış ol ma sı na rağ men, böy le ha ram bir fi il iş le mek ten

Allah'a sı ğın mış, Allah'ın rı za sı na ay kı rı olan böy le çir kin bir ha re ke -

te ke sin lik le ya naş ma mış tır. Ar dın dan yi ne ve fa lı ve gü zel bir dav ra -

nış gös ter miş, ka dı na Aziz'i ha tır lat mış, onun ken di si ne iyi bak tı ğı nı,

hoş nut kıl dı ğı nı söy le miş tir. Böy le ce Aziz'e bu şe kil de bir ve fa sız lık

ya pa ma ya ca ğı nı da be lirt miş tir. He men ar dın dan za lim le rin kur tu lu -

şa ere me ye ce ği ni söy le ye rek bu nun za lim ce bir dav ra nış ola ca ğı nı

be lirt miş tir. Bü tün bun lar ayet ler de şu şe kil de an la tı lır:

Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın, on dan mu rad al -

mak is te di ve ka pı la rı sım sı kı ka pa ta rak: "İs tek -

le rim se nin için dir, gel se ne" de di. (Yu suf) De di

ki: "Allah'a sı ğı nı rım. Çün kü o be nim efen dim dir,

ye ri mi gü zel tut muş tur. Ger çek şu ki, za lim ler
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kur tu lu şa er mez." An dol sun ka dın onu ar zu la mış -

tı, -eğer Rab bi nin (zi na yı ya sak la yan) ke sin ka -

nıt (bur han)ını gör me sey di- o da (Yu suf da)

onu ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan kö tü lü ğü

ve fuh şu ge ri çe vir mek için (ona de lil gön der -

dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan dı. (Yu suf

Su re si, 23-24)

Yu ka rı da ki ayet ten an la şıl dı ğı gi bi, Hz. Yu suf zi na nın

Allah Ka tın da ha ram kı lın dı ğı nı bil mek te dir. Bu ne den le ha ra ma

yak laş ma mış ve ka dın dan kaç ma ya ça lış mış tır. Allah'ın Hz. Yu suf

için kul lan dı ğı "o da onu ar zu la mış tı" ifa de si, biz le re im ti ha nın

önem li bir sır rı nı öğ ret mek te dir: Bir mü mi nin nef si nin, di nen ha ram

olan şey le re kar şı is tek duy ma sı müm kün dür. Önem li olan, mü mi nin

bu is te ğe bo yun eğ me me si ve Allah'ın sı nır la rı nı aş ma mak için ira de

gös ter me si dir. Eğer nef sin is tek le ri ol ma say dı, o za man im ti han da

ol maz dı.
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Bu tab lo da gay ri meş ru bir tek lif -

te bu lu nan kadına kar şı Hz. Yu -

suf'un if fet li dav ra nı şı tas vir edil -

miş tir. Kadın, Yu suf Pey gam be -

rin göm le ği ni ar ka dan çe kip yırt -

mak ta dır.



Olay la rın de va mı ayet te şöy le an la tı lır:

Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm -

le ği ni ar ka dan çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya -

nın da ka dı nın efen di siy le kar şı laş tı lar. Ka dın de -

di ki: "Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak -

tan ve ya acı bir azab tan baş ka ce za sı ne ola bi -

lir?" (Yu suf Su re si, 25)

Bu ola yın ar dın dan, Yu suf Pey gam be rin her tür lü if fet li, zi -

na dan sa kı nan tav rı na rağ men ka dın kız gın lı ğı ne de niy le Hz. Yu suf'a

if ti ra at mış tır. Ve zir olan ko ca sı na Yu suf Pey gam be rin ken di si ne kö -

tü ni yet le yak laş tı ğı nı söy le miş, da ha sı suç suz ye re zin da na atıl ma sı

ya da acı bir azap la azap lan dı rıl ma sı gi bi iki se çe nek öne sü re rek

onun ce za lan dı rıl ma sı nı is te miş tir. Bu du rum, ka dı nın Allah kor ku -

sun dan yok sun ve za lim bir ka rak te re sa hip ol du ğu nu açık gös ter ge -

si dir. Za ten Hz. Yu suf'a böy le si ne ah lak sız ca bir tek lif te bu lun muş ol -

ma sı bu nun en önem li gös ter ge si dir. An cak if ti ra atıp, onun hak sız

ye re ce za lan dı rıl ma sı nı is te me si de za lim li ği nin bir baş ka ka nı tı ol -

mak ta dır. Hz. Yu suf ise şöy le kar şı lık ver miş tir:

(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al -

mak is te di." Ka dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa -

hit lik et ti: "Eğer onun göm le ği ön ta raf tan yır tıl -

mış sa bu du rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir,

ken di si ise ya lan söy le yen ler den dir. Yok eğer

onun göm le ği ar ka dan çe ki lip-yır tıl mış sa, bu du -

rum da ka dın ya lan söy le miş tir ve ken di si doğ ru -

yu söy le yen ler den dir." (Yu suf Su re si, 26-27)
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Bu du rum da ka dı nın Hz. Yu suf'un göm le ği ni ar ka dan yırt -

mış ol ma sı as lın da Yu suf Pey gam be rin ka pı ya doğ ru kaç tı ğı nın, ka -

dı nın ise onu ko va la dı ğı nın de li li ol muş tur. Ve ayet te de bil di ril di ği -

ne gö re, Hz. Yu suf'un hak lı lı ğı de lil len di ril miş tir:

Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı

gör dü ğü za man (ko ca sı): "Doğ ru su, bu si zin dü -

ze ni niz den (bi ri)dir. Ger çek ten si zin dü ze ni niz

bü yük tür" de di. "Yu suf, sen bun dan yüz çe vir.

Sen de (ka dın) gü na hın do la yı sıy la ba ğış lan ma

di le. Doğ ru su sen gü nah kar lar dan ol dun." (Yu suf

Su re si, 28-29)

Aziz Hz. Yu suf'un hak lı ol du ğu nu vic da nen an la mış ve bu -

nun ka rı sı nın bir dü ze ni ol du ğu nu söy le miş tir. Yu ka rı da ki ayet ler de

ak ta rı lan ko nuş ma la rı Aziz'in, ka rı sı na gö re da ha vic dan lı ol du ğu -

nun de li li dir. Fa kat olay bu nok ta da ka pan ma mış tır. Ku ran'da di ğer

ge liş me ler şöy le an la tı lır: 

Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in

ka rı sı ken di uşa ğı nın nef sin den mu rad al mak is -

ti yor muş. Öy le ki sev gi onun bağ rı na sin miş. Biz

doğ ru su onu açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo -

ruz." de di. (Yu suf Su re si, 30)

Gö rül dü ğü gi bi, olay şe hir de ka dın lar ara sın da ya yıl mış tır.

Ayet te ka dın la ra dik kat çe kil me si bel ki ca hi li ye ah la kı nı be nim se miş

ka dın la rın de di ko du cu ya da fit ne ci ka rak te ri ne dik kat çek mek için

ola bi lir. (Doğ ru su nu Allah bi lir)
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Şe hir de ka dın lar bu olay üze ri ne ken di ara la rın da ve zi rin

ka rı sı nı kı na ya rak ko nuş muş lar dır. Suç lu ola nın Hz. Yu suf de ğil

Aziz'in ka rı sı ol du ğu nu an la mış lar dır. Aziz'in ka rı sı, hal kın ken di

hak kın da olum suz ko nuş ma la rın dan sı kın tı duy muş tur. Ni te kim

Allah'ın rı za sı nı göz ar dı eden, in san la rın rı za sı nı ka zan ma yı amaç la -

yan ki şi ler, hal kın gö zün de kü çük du ru ma düş mek ten, ken di le ri

hak kın da olum suz bir imaj oluş ma sın dan çok çe ki nir ler. Giz li ce yap -

tık la rı suç la rı nı in san la rın bil me si, Allah'tan kork ma yan bu tip in san -

la rın en çok kork tuk la rı olay lar dan dır. Aziz'in ka rı sı nın için de bu lun -

du ğu du rum da böy le dir. 

Aziz'in ka rı sı ken di si hak kın da ko nu şul du ğu nu, de di ko -

du su nun ya pıl dı ğı nı an la dı ğın da bu nu ya pan ka dın la ra bir dü zen

ha zır la mış tır. Bu ra da ki amaç ken di si nin Hz. Yu suf'dan gay rı meş ru

bir iliş ki is te mek te söz de hak lı ol du ğu nu ka nıt la mak tır. Çün kü Yu suf

Pey gam ber ola ğa nüs tü gü zel bir in san dır. Ni te kim di ğer ka dın lar

Hz. Yu suf'un gü zel li ği kar şı sın da şaşkın lı ğa düş müş ler dir: 

(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir

da vet çi) yol la dı, otu rup da ya na cak la rı yer ler

ha zır la dı ve her bi ri nin eli ne (ön le rin de ki mey ve -

le ri soy ma la rı için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:)

"Çık, on la ra (gö rün)" de di. Böy le ce on lar onu

(ola ğa nüs tü gü zel lik te) gö rün ce (in sa nüs tü bir

var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt tü ler, (şaş kın -

lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve: "Allah'ı ten zih

ede riz; bu bir be şer de ğil dir. Bu, an cak üs tün bir

me lek tir" de di ler. (Yu suf Su re si, 31)
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Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi, Hz. Yu suf'un gü zel li ği

bu ka dın la ra Allah'ı ha tır lat mış ve on lar da bu ola ğa nüs tü gü zel lik

kar şı sın da Allah'ı tes bih et miş ler dir. Onun gü zel li ği ni in san üs tü bir

gü zel lik ola rak yo rum la mış lar ve hat ta me lek ol du ğu nu da hi id di a

et miş ler dir. Ha tır la na cak olur sa, Allah Hz. Yu suf'un kü çük lü ğün de

onun çar pı cı gü zel li ği ni in san lar dan giz le miş, böy le ce Hz. Yu suf'u

ko ru muş tur. Fa kat za man ge çip de Hz. Yu suf er gin lik ça ğı na gel di -

ğin de, gü zel li ği çok dik kat çek me ye baş la mış tır. Kuş ku suz bu ay rın -

tı la rın her bi rin de önem li hik met ler giz li dir. Kıs sa nın de va mın da

olay la rın şöy le ge liş ti ği ha ber ve ri lir:

Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te

bu dur. An dol sun onun nef sin den ben mu rad is te -

dim, o ise (ken di ni) ko ru du. Ve an dol sun, eğer o

ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa, mut -

la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü şü rü -

len ler den ola cak." (Yu suf Su re si, 32)

Gö rül dü ğü gi bi, ka dın as lın da ken di si nin suç lu ol du ğu nu,

Hz. Yu suf'un ise if fe ti ni ko ru mak is te di ği ni açık ça iti raf et miş tir. Fa -

kat ka la ba lık bir in san gru bu nun gö zü önün de ay nı çir kin tek li fi ni yi -

ne le miş, Hz.Yu suf'a bu nu yap ma sı nı em ret miş, di ret miş ve hat ta sö -

zü ne uy ma dı ğı tak dir de Hz. Yu suf'u zin da na atıl mak la ve kü çük dü -

şü rül mek le teh dit et miş tir. Bu ra dan ka dı nın ne ka dar za lim ve çir kin

bir ah lak sa hi bi ol du ğu da an la şıl mak ta dır. Bu, el bet te ki çok şa şı la -

cak bir du rum dur. Ka dın bel ki Mı sır'da ki ko nu mu na, zen gin li ği ne ve

bel ki de Hz. Yu suf'un, ken di kö le si ol ma sı na gü ve ne rek onu ha ra ma

gir me ye zor la mak ta dır. Bu son de re ce if fet siz bir tek lif tir ve Aziz'in

ka rı sı kim se den çe kin me den, her ke sin gö zü önün de bu çir kin tek li fi -
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ni tek rar la mış tır. Bu, ge rek onun din siz li ği nin ge rek se onu iz le yen di -

ğer ka dın la rın hak di ni ya şa ma ko nu sun da ki gev şek lik le ri nin de li li -

dir. Zi ra mü min bir ka dın ha ra ma ke sin lik le gir me ye ce ği gi bi hiç bir

mü min ka dın da böy le bir ah lak sız lı ğa se yir ci kal maz. Üs te lik kıs sa -

da an la tı lan bu ka dın lar ve zi rin ka rı sı nın teh dit le ri ne de ses çı kar ma -

mak ta, yap tı ğı çir kin lik le re göz yum mak ta dır lar. 

Ku ran'da ay rı ca Mı sır lı Aziz'in de, del li le ri gör dü ğü hal de

Hz. Yu suf'un zin da na atıl ma sı na ses çı kar ma dı ğı, ka rı sı nın da ay nı

şe kil de yıl lar ca Hz. Yu suf'un zin dan da kal ma sı na göz yum du ğu ha -

ber ve ril miş tir. Bu ör nek ten de an la şıl dı ğı gi bi mü min ol ma yan kim -

se ler her za man ken di yan daş la rı nın ya nın da ol mak ta, tu zak ku ru -

lur ken sey re dip, ses siz ka la bil mek te dir ler. Ni te kim yu ka rı da ki ayet-

te şe hir de ki ka dın la rın da tu za ğa or tak olup sus ma yı ter cih et tik le ri

gö rül mek te dir. Hat ta Aziz'in ka rı sı iti raf et se de Hz. Yu suf'u sa vun -

ma mış lar, hiç bir su çu ol ma yan, çok gü zel ah lak lı bir in sa nın hap se

atıl ma sı na se yir ci kal mış lar dır.

Bu nok ta da dik kat çe ken bir di ğer hu sus ise Hz. Yu suf'un sa -

mi mi ye ti dir. Böy le bir or tam kar şı sın da he men Allah'a sı ğın mış ve çok

sa mi mi bir şe kil de Allah'a dü şün ce le ri ni aça rak O'ndan yar dım di le -

miş tir. Hz. Yu suf'un üs lu bun da çok bü yük bir sa mi mi yet ve ih las ha -

kim dir:

(Yu suf) De di ki: "Rab bim, zin dan, bun la rın be ni

ken di si ne ça ğır dık la rı şey den ba na da ha se vim li -

dir. Kur duk la rı dü ze ni ben den uzak laş tır maz san,

on la ra (kor ka rım) eği lim gös te rir, (böy le ce) ca -

hil ler den olu rum." Böy le ce Rab bi, du ası nı ka bul

et ti ve on la rın hi le li dü zen le ri ni ken di sin den
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uzak laş tır dı. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (Yu suf

Su re si, 33-34)

Kıs sa nın bu bö lü mün de en dik kat çe ken un sur da, kuş ku suz

ka dın la rın dü zen kur ma ya yat kın lık la rı dır. Özel lik le bu tarz ko nu lar da

ca hi li ye ka dın la rı na kar şı mü min le rin dik kat li ol ma la rı ge rek ti ği de bu

kıs sa dan alı na cak ders ler ara sın da dır. Zi ra ha ram-he lal gi bi bir du yar -

lı lık la rı ol ma dı ğı ve Allah'ın sı nır la rı na kar şı da ka yıt sız ol duk la rı için

çe şit li se bep ler den do la yı -ki mi za man ki bir le ri ni tat min et mek, ki mi

za man ne fis le ri ne bo yun eğ mek, ki mi za man mü min le re zor luk çı kar -

mak gi bi se bep ler den ötü rü- mü min er kek le re kar şı bu tarz dü zen ler

ku ra bi lir ler. An cak şu nu da be lirt me li yiz ki, bu ra da kast edi len bü tün

ka dın lar de ğil, Allah kor ku su ol ma yan ca hi li ye ka dın la rı dır.

HZ. YU SUF (AS)'N HAK SIZ YE RE
ZİN DA NA ATIL MA SI

Ön ce ki say fa lar da an lat tı ğı mız gi bi, Aziz'in ka rı sı şe hir de ki

ka dın la rın gö zü önün de as lın da Hz. Yu suf'tan mu rad al mak is te ye nin

ken di si ol du ğu nu ka bul et miş, Hz. Yu suf'un ise bu nu red det ti ği ni iti -

raf et miş ti. Aziz de ay nı ka na at tey di, ka rı sı na Allah'tan ba ğış lan ma di -

le me si ni, çün kü gü nah kar lar dan ol du ğu nu ha tır lat mış tı. Ya ni bu ola ya

ta nık olan ya da du yan her kes as lın da Hz. Yu suf'un suç suz ol du ğu nu,

ka dı nın bir dü zen kur du ğu nu bi li yor du. Ama her şe ye rağ men vic dan -

sız ca bir ka rar ver miş ler ve Hz. Yu suf'u zin da na at mış lar dır:

Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil le ri

gör me le ri nin ar dın dan, mut la ka onu bel li bir vak -

te ka dar zin da na at mak (gö rü şü) ağır bas tı. (Yu -

suf Su re si, 35)
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Bu nok ta da en dik kat çe ken hu sus bir in sa nı hak sız ye re

hap se ata bil me le ri dir. Bu ra dan da an la şıl mak ta dır ki, ola yın ya şan dı -

ğı top lum da o de vir de hak lı nın de ğil, güç lü nün üs tün tu tul du ğu ba -

tıl bir sis tem ha kim dir. Üs te lik ka nun la ra gö re suç lu ol ma dı ğı hal de,

de lil ler suç suz ol du ğu nu açık ça is pat la dı ğı hal de bir in sa nı hap se ata -

bil me le ri, is te dik le ri tak dir de ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da kul la na -

bi le cek le ri bir hu kuk sis tem le ri ol du ğu nu gös te rir. 

Ger çek te bu, Allah'ın de ğiş me yen bir ka nu nu dur: Mü min -

ler, özel lik le Allah'ın el çi le ri in kar eden ler ta ra fın dan mut la ka hap se

atıl mak ve en gel len mek is te nir ler. Ay nı du rum Pey gam be ri miz (sav)

dö ne min de de ya şan mış, Allah bu ger çe ği şöy le ha ber ver miş tir: 

Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl -

dür mek ve ya sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru -
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yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta sar lı yor lar ken, Allah

da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Allah, dü -

zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin)

ha yır lı sı dır. (En fal Su re si, 30)

Gö rül dü ğü gi bi, her çağ da, her dö nem de Müs lü man la rın

ve Allah'ın el çi le ri nin ma ruz kal dık la rı bu du rum, Hz. Yu suf üze rin -

de de te cel li et miş tir. Eğer Hz. Yu suf Müs lü man ol ma say dı ve on la -

rın ba tıl sis tem le ri ne, de je ne re ah lak la rı na bo yun eğen bi ri ol say dı o

za man ona kar şı böy le düş man ca bir ta vır ser gi le me ye cek ler, suç iş -

le se da hi gör mez den ge le cek ler di. An cak onun ter te miz bir Müs lü -

man ol ma sı ve Allah'ın hoş nut lu ğu nu, emir ve ya sak la rı nı her şey den

üs tün tut ma sı, ona kar şı düş man lık et me le ri ne ne den ol muş tur. Ku -

ran'da bir çok ayet te bil di ril di ği üze re, din den uzak in san lar sa lih mü -

min le re kar şı her za man ben zer bir düş man lık bes le miş ler dir. 

Hz. Yu suf'un böy le hak sız bir şe kil de zin da na atıl ma sı o sı -

ra lar Mı sır'da ada let siz bir sis te min var ol du ğu nu gös ter di ği gi bi,

top lum da ah la ki bir de je ne ras yon ya şan dı ğı na da işa ret et mek te dir.

"DÜ ZEN KU RU CU LU ĞUN

TÜ MÜ AL LAH'A AİT TİR"

Bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız olay lar za hi ri bir ba kış la Hz. Yu -

suf'un ya şa dı ğı "fe la ket ler" ola rak de ğer len di ri le bi lir. Oy sa olay la rın

iç yü zü ne ba kıl dı ğın da gö rü lür ki bü tün bun la rı ya pan, bu olay la rın

dü zen le yi ci si olan Allah'tır. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi bu olay -

lar Hz. Yu suf'un be lir len miş ka de ri nin bir par ça sı dır ve onun için son

de re ce ha yır lı dır. Ni te kim hak sız ye re zin da na atıl mak gi bi bir im ti -

ha nı ya şa yan, bu şart lar da Allah'a te vek kül lü ve sa dık olan bir in san

58



tak va sa hi bi de mek tir. Böy le bir ki şi nin Allah'ın sev gi si ni ve rı za sı nı

ka za na ca ğı ise açık tır. Bu ba kım dan Hz. Yu suf'un zin da na atıl ma sı

onun açı sın dan bir şer ve ya ak si lik de ğil, tam ter si ne ha yır ve gü zel -

lik tir. 

Ay rı ca bu kıs sa da, iman et me yen le rin ve ya mü na fık la rın,

bi ra ra ya ge le rek mü min ler aley hin de tu zak kur duk la rı na da dik kat

çe kil mek te dir. An cak, bu in san lar –da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi-

hiç bir za man mü min le re za rar ve re mez ler. Allah Ka tın da on la rın

kur duk la rı tu zak la ra kar şı on la ra ku rul muş bir tu zak var dır. Ve bu

in san lar tu zak la rı nı ku rar lar ken, Allah on la rın tüm ko nuş ma la rı nı,

ka rar la rı nı, iç le rin den ge çir dik le ri ni en in ce ay rın tı sı na ka dar bi lir ve

işi tir. Hat ta, on lar da ha dün ya ya gel me den mil yon lar ca yıl ön ce on la -

rın mü min le re tu zak ku ra cak la rı ka der le rin de be lir len miş tir. Ve yi ne

Allah ka der de on la rın tu zak la rı nı bo za cak olan olay la rı da be lir le miş -

tir. Do la yı sıy la mü min le re kar şı ku ru lan her tu zak as lın da baş tan bo -

zul muş ola rak mey da na ge lir. Allah Ku ran'da bu sır rı şöy le bil dir mek -

te dir: 

On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar -

dı; fa kat dü zen ku ru cu lu ğun (ted bir le rin, kar şı -

lık ver me le rin) tü mü Allah'a ait tir. Her bir nef -

sin ne ka zan dı ğı nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min -

dir, in kar eden ler pek ya kın da bi le cek ler dir.

(Rad Su re si, 42)

Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy -

sa on la rın dü zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta -

cak da ol sa, Allah Ka tın da on la ra ha zır lan mış

dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır. Allah'ı, sa kın
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el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten

Allah Aziz dir, in ti kam sa hi bi dir. (İb ra him Su re si,

46-47)

Bu ne den le mü min ler bu tarz bir dü zen le kar şı laş tık la rın da

te vek kül lü olur, Allah'a gü ve nir ve bu tu za ğın as lın da bo zul muş ol -

du ğu nu bi lir ler. Bu ne den le kar şı laş tık la rı dü zen ne ka dar şid det li

olur sa ol sun on lar son de re ce sa kin ve iti dal li dir ler. Bu da Allah'a ve

O'nun ayet le ri ne olan gü ven le rin den dir. Bu, ay nı za man da mü min le -

re öz gü bir sır dır. Mü min ol ma yan, din den uzak bir ya şam sü ren in -

san la rın bu hu zur lu ruh ha li ne sa hip ol ma la rı ise im kan sız dır.
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HZ. YU SUF VE ZİN DAN DA Kİ
AR KA DAŞ LA RI

Ku ran'da Hz. Yu suf ile bir lik te iki gen cin da ha zin da na

gir di ği ve bu genç le rin Hz. Yu suf'a rü ya la rı nın yo ru mu nu sor -

duk la rı bil di ril mek te dir:

Onun la bir lik te iki genç de zin da na gir miş ti.

Bi ri: "Ben (rü yam da) ken di mi şa rap sı kı yor -

ken gör düm." de di. Öbü rü: "Ben de ken di mi

ba şı mın üs tün de ek mek ta şı yor ken gör düm;

kuş da on dan ye mek tey di" de di. "Bu nun yo ru -

mun dan bi ze ha ber ver. Doğ ru su biz se ni, iyi -

lik ya pan lar dan gör mek te yiz."(Yu suf Su re si,

36)
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Ha tır la na ca ğı gi bi, Allah Hz. Yu suf'a söz le rin yo ru mu nu

öğ ret miş tir. Bu ne den le zin dan ar ka daş la rı rü ya la rı nın yo ru mu nu

ona sor muş lar dır. Ama bir nok ta dik kat çe ki ci dir: Hz. Yu suf'un böy-

le bir il me ve hik me te sa hip ol du ğu nu na sıl bil miş ler dir?

Aye tin de va mın da ki ifa de, bu so ru nun ce va bı nı da gös ter -

mek te dir: Zin dan da ki ler, Hz. Yu suf'u "iyi lik ya pan lar dan gör dük le -

ri ni" söy le mek te dir ler. Bu ise, Hz. Yu suf'un zin dan da bu lun du ğu sü -

re bo yun ca ör nek bir mü min tav rı ser gi le di ği ni ve bu nun da et ra fın -

da ki in san la rı et ki le di ği ni gös te rir. An la şıl mak ta dır ki, Hz. Yu suf'un

ta vır la rı, üs lu bu ve yü zü, "gü ve ni lir lik sı fa tı"nın te cel li et tir miş, ya ni

in san la ra gü ven ver miş tir. Ger çek ten de bir in sa nın sa de ce yüz ifa de -

si da hi, sa lih bir Müs lü man ol du ğu nu et ra fı na his set ti re bi lir. Ni te kim

Allah Ku ran'da mü min ler den bah se der ken "be lir ti le ri, sec de izin -
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den yüz le rin de dir" (Fe tih Su re si, 29) bu yur mak ta dır. Bu ra da kast

edi len "sec de izi", ge nel de an la şıl dı ğı gi bi uzun sü re sec de et mek ten

kay nak la nan fi zik sel bir iz de ğil, in sa nın çeh re si ne ha kim olan "iman

nu ru dur". (Doğ ru su nu Allah bi lir.)
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Hz. Yu suf'un zin dan da ser gi le di ği bu ah lak, önem li bir mü -

min vas fı nı da bi ze gös ter mek te dir: Mü mi nin her an her yer de ay nı

gü zel ah lak ta dır. Çün kü mü min ler Allah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak

için ya şar lar ve Allah her yer de dir. Zin dan da, ev de, yol da yü rür ken,

ma sa sı nın ba şın da bir şey ler ya zar ken, ye mek yer ken, te le viz yon sey -

re der ken, her an Allah in sa nın ya nın da dır, onu sa rıp ku şat mış tır ve

her söy le di ğin den, her için den ge çir di ğin den ha ber dar dır. Bu ne den -

le mü min le rin tav rı ve ah la kı bu lun duk la rı ye re gö re ke sin lik le de -

ğiş mez. Her za man ay nı üs tün ah lak lı ve vic dan lı mü min tav rı nı gös -

te rir ler. 

Hz. Yu suf'un ha pis ha ne ar ka daş la rı da bu ne den le onu gü -

ve ni lir ve iyi bir ki şi ola rak gör müş ve ona da nış mış lar dır. On la rın

so ru su üze ri ne Hz. Yu suf ko nuş ma ya baş la mış tır. Fa kat aşa ğı da ki

ayet ler de de gö rü le ce ği gi bi bu nu ya par ken çok akıl lı ca bir yol iz le -

miş tir. Ko nuş ma nın sey ri ni ken di is te di ği gi bi yön len dir miş, on la rın

me rak et tik le ri ko nu lar dan ön ce da ha acil ve önem li gör dü ğü ko nu -

lar dan bah set miş tir:

De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye mek ge le cek

ol sa, ben mut la ka si ze da ha gel me den ön ce onun

ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim. Bu, Rab bi min ba na

öğ ret tik le rin den dir. Doğ ru su ben, Allah'a iman

et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan la rın ta ken di le ri

olan bir top lu lu ğun di ni ni terk et tim." "Ata la rım

İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne uy dum.

Allah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için ola -
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cak şey de ğil. Bu, bi ze ve in san la ra Allah'ın lü -

tuf ve ih sa nın dan dır, an cak in san la rın ço ğu şük -

ret mez ler." "Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den

ay rı (bir sü rü) Rab ler mi da ha ha yır lı dır, yok sa

kah har (kah re di ci) olan bir tek Allah mı?" "Si zin

Allah'tan baş ka tap tık la rı nız, Allah'ın ken di le ri

hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la -

rı nı zın ad ola rak ad lan dır dık la rı nız dan baş ka sı

de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Allah'ın dır. O, Ken di -

sin den baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir.

Dos doğ ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın

ço ğu bil mez ler." (Yu suf Su re si, 37-40)

Hz. Yu suf ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi on la ra şirk sis te mi -

nin kö tü lü ğü nü ve tev hi di an lat mış tır. İçin de ya şa dık la rı ca hi li ye sis -

te mi nin çar pık lı ğı nı an lat mış ve on la ra sa de ce Allah'a kul ol ma la rı nı

öğüt le miş tir. 

Hz. Yu suf ko nuş ma sı sı ra sın da geç miş pey gam ber ler den

de ör nek ler ver miş, on la rın hep si nin ay nı hak din üze rin de ol du ğu-

nu ha tır lat mış tır. 

Bun dan baş ka kar şı sın da ki in san la rı dü şün dür te cek so ru lar

sor muş tur. Ör ne ğin "bir sü rü Rab ler mi yok sa kah har olan Allah

mı?" di ye so ra rak ay nı za man da Allah'ın ce za lan dı ran, azap lan dı ran

ve kah re den sı fat la rı nı on la ra ha tır lat mış tır. Böy le ce hem dü şün me -

le ri ni hem de Allah'tan kork ma la rı nı sağ la ma ya ça lış mış tır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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On la ra tap tık la rı ilah la rı ha tır lat mış, bun la rın ba tıl ol duk la -

rı nı, ger çek lik le ri ne da ir hak la rın da hiç bir de lil bu lun ma yan, ata la -

rın dan ka lan sah te ilah lar ol duk la rı nı bil dir miş tir. Allah'tan baş ka

ilah la ra tap ma nın ha ram ol du ğu nu açık la mış, in san la rın ço ğu nun

bun la rı bil me di ği ni söy le miş ve on la rı dos doğ ru di ne da vet et miş tir.  

Hz. Yu suf'un uy gu la dı ğı bu yol, Müs lü man la rın di ni in san -

la ra an la tır ken kul la nı la bi le cek le ri önem li bir yön tem dir. On la rın ko -

nu yu aç ma la rı nı fır sat bi le rek ilk ön ce ken di is te dik le ri ni de tay lı ola -

rak an lat mış, son ra on la ra ce vap ver miş tir. 

An cak bü tün bun lar bit ti ğin de on la rın sor duk la rı so ru ya

ce vap ve re rek rü ya la rı nın yo ru mu nu söy le miş tir:

"Ey zin dan ar ka daş la rım, iki niz den bi ri efen di si -

ne şa rap içi re cek, di ğe ri ise ası la cak, kuş onun
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ba şın dan yi ye cek. İş te hak kın da fet va is te mek te

ol du ğu nuz iş (ar tık) olup bit miş tir." İki sin den

kur tu la ca ğı nı san dı ğı ki şi ye de di ki: "Efen di nin

ka tın da be ni ha tır la." Fa kat şey tan, efen di si ne

ha tır lat ma yı ona unut tur du, böy le ce da ha ni ce yıl -

lar (Yu suf) zin dan da kal dı. (Yu suf Su re si, 41-42)

İkin ci aye te dik kat edi le cek olur sa, Hz. Yu suf'un yi ne çok

akıl lı ca dav ran dı ğı gö rü lür. On la ra rü ya la rı nın yo ru mun dan bah set -

tik ten son ra zin dan ar ka daş la rın dan kur tu la cak ola nı na, çı kın ca efen -

di si ne ken di si ni ha tır lat ma sı nı söy le miş tir. Böy le ce zin dan dan çı ka -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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bil mek için akıl cı bir yön te me baş vur muş tur. Fa kat Hz. Yu suf al dı ğı

bu ted bi rin bir se bep ol du ğu nun, Allah di le me dik çe ha pis ten çı ka -

ma ya ca ğı nın da far kın da dır. 

Ni te kim aye tin so nun dan da an la şıl dı ğı üze re, şey tan o ki -

şi ye Hz. Yu suf'u unut tur muş ve Hz. Yu suf da da ha ni ce yıl lar zin -

dan da kal mış tır. An cak Yu suf Pey gam ber bu nun en ha yır lı so nuç ol -

du ğu nu bi lir. Bu as lın da sa bır ge rek ti ren bir im ti han dır; kuş ku suz

zin dan da uzun yıl lar kal mak ve hat ta unu tul mak pek çok in san için

zor luk tur. Oy sa Hz. Yu suf ah la kı nın ve ima nı nın üs tün lü ğü nü bu ra -

da da ka nıt lar, ba şı na ge len le ri çok te vek kül lü kar şı lar.

HZ. YU SUF'A KU RU LAN
DÜ ZE NİN OR TA YA ÇI KI ŞI

Hz. Yu suf aye tin ifa de siy le da ha "ni ce yıl lar" zin dan da kal -
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mış tır. An cak bir gün hü küm dar, gör dü ğü bir rü ya nın yo rum lan ma -

sı nı is te miş tir. Bu nun için ül ke de ki en ta nın mış ka hin le re ve bil gin le -

re baş vu rul muş tur. Fa kat hep si de hü küm da rın gör dük le ri nin kar -

ma ka rı şık düş ler ol du ğu nu söy le miş ve rü ya yı yo rum la ya ma mış lar -

dır. An cak bir sü re son ra Hz. Yu suf'un zin dan ar ka daş la rın dan olup

kur tu lan ki şi Hz. Yu suf'u ha tır la mış tır: 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Hü küm dar: "Ben (rü yam da) ye di be si li inek gö -

rü yo rum, on la rı ye di za yıf inek yi yor; bir de ye di

ye şil ba şak ve di ğer le ri ise kup ku ru. Ey ön de ge -

len (ka hin-bil gin ler,) eğer rü ya yo rum lu yor sa nız

be nim bu rü ya mı çö zü n" de di. De di ler ki: "(Bun -

lar) Kar ma ka rı şık düş ler dir. Biz böy le düş le rin

yo ru mu nu bi len ler de ği liz. "O iki ki şi den kur tul -

muş ola nı, ni ce za man son ra ha tır la dı ve: "Ben

bu nun yo ru mu nu si ze ha ber ve ri rim, he men be ni

(zin da na) gön de rin" de di. (Yu suf Su re si, 43-

45)

Gö rül dü ğü gi bi olay lar hiç bek len me dik şe kil de ge li şir ve

yıl lar ca zin dan da unu tu lan Yu suf Pey gam ber böy le ce ha tır lan mış

olur. As lın da ka der de Yu suf Pey gam be rin an cak yıl lar son ra bu ve si -

ley le ha tır lan ma sı ya zı lı dır, bu ne den le olay lar bu şe kil de ge li şir.

Hü küm da ra o kar ma şık gi bi gö rü nen rü ya yı gös te ren, onun bu rü ya -

nın yo ru mu nu me rak et me si ni il ham eden, hiç kim se nin bu rü ya yı

yo rum la ya bil me si ne izin ver me yen, zin dan ar ka da şı na Hz. Yu suf'u

ha tır la tan Allah'tır. Allah her şe yi ka der de ön ce den tak dir edip plan -

la mış tır. Bu olay la rın de va mı Ku ran'da şöy le an la tı lır:

(Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san).

Ye di be si li ine ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve

ye di ye şil ba şak la di ğer le ri ku ru olan (rü ya) ko -

nu sun da bi ze fet va ver. Uma rım ki in san la ra da

(se nin söy le dik le rin le) dö ne rim, bel ki on lar (bu -

nun an la mı nı) öğ ren miş olur lar." (Yu suf Su re si,

46)
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Zin dan ar ka da şı nın Yu suf Pey gam be re hi ta bı çok dik kat

çe ki ci dir: "Ey doğ ru (söz lü in san)..." Bu ifa de den Hz. Yu suf'un mü -

min ka rak te ri nin ve gü zel ah la kı nın in san lar ta ra fın dan ra hat ça fark

edil miş ol du ğu nu an la rız. Yu suf Pey gam be rin her pey gam ber gi bi,

kar şı sın da ki in san la ra gü ven ve ren, emin lik ifa de eden bir tav rı var -

dır. Zin dan ar ka da şı da onun bu yö nü nü bi le rek, onu doğ ru söz lü ve

gü ve ni lir gö re rek ya nı na gel miş tir. Gö rüş me le rin de Hz. Yu suf'tan

hü küm da rın rü ya sı hak kın da fet va is te miş tir. Yu suf Pey gam ber ise

rü ya nın yo ru mu nu şöy le yap mış tır:

De di ki: "Siz ye di yıl, ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi

ekin ekin, ye di ği ni zin az bir kıs mı dı şın da (ka la -

nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra kın. Son ra bu -

nun ar ka sın dan (ku rak lı ğı) zor lu ye di yıl ge le -

cek tir, sak la dı ğı nız az bir mik tar dı şın da, da ha

ön ce bi rik tir di ği ni zi yi yip bi ti re cek tir. Son ra bu -

nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki, in san lar on -

da bol bol yağ mu ra ka vuş tu ru la cak ve on da sı -

kıp-sa ğa cak lar." (Yu suf Su re si, 47-49)

Hü küm dar, Hz. Yu suf'un rü ya sı nı na sıl yo rum la dı ğı nı öğ -

re nin ce onu hu zu ru na ça ğır mış tır. Hü küm da rın gön der di ği el çi bu

da vet le Hz. Yu suf'un ya nı na gel di ğin de, Yu suf Pey gam ber he men

tek li fe ica bet et mek ye ri ne, yi ne çok akıl cı bir yön tem iz le miş tir. Hak -

sız ye re zin dan da yat tı ğı nın ve if ti ra ya uğ ra dı ğı nın an la şıl ma sı ve

ger çek le rin or ta ya çık ma sı için, el çi yi, ko nu nun ye ni den in ce len me si -

ni, araş tı rıl ma sı nı sağ la ya cak bir ta kım so ru lar la hü küm da ra ge ri

gön der miş tir. El le ri ni ke sen ka dın la rın du ru mu nu sor muş tur ki, ger -
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çek ten on lar Hz. Yu suf'un suç suz lu ğu na ve Aziz'in ka rı sı nın if fet siz -

li ği ne ta nık ol muş lar dır. Her bi ri bi rin ci de re ce den şa hit tir ler, fa kat

da ha ön ce on la rın ta nık lık ede cek le ri bir or tam ol ma mış tır. Bu ne -

den le Hz. Yu suf bu fır sa tı çok iyi kul la nır. Bu olay ayet te şöy le an la -

tı lır:

Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin." Ona el çi

gel di ğin de (Yu suf:) "Efen di ne dön de ona sor:

"El le ri ni ke sen o ka dın la rın du ru mu ney di? Doğ -

ru su be nim Rab bim, on la rın hi le li dü zen le ri ni ger -

çek ten bi len dir." (Yu suf Su re si, 50)

Hz. Yu suf'un bu so ru su üze ri ne hü küm dar ka dın la rı top la -

mış ve ola yın ger çe ği ni sor muş tur:

"Yu suf'un nef sin den mu rad al mak is te di ği niz de

si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar: "Allah için,

ha şa" de di ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me -

dik." Aziz (Ve zir)in de ka rı sı de di ki: "İş te şu an -

da ger çek or ta ye re çık tı; onun nef sin den ben mu -

rad al mak is te miş tim. O ise ger çek ten doğ ru yu

söy le yen ler den dir." (Yu suf Su re si, 51)

Böy le ce yıl lar son ra da ol sa ger çek ler or ta ya çık mış tır. Ka -

dın la rın Hz. Yu suf'a bir dü zen kur duk la rı, ka dı nın çir kin tek li fi ne

kar şın Hz. Yu suf'un if fet li dav ran dı ğı an la şıl mış tır. Hz. Yu suf'un suç -

suz lu ğu apa çık ol ma sı na rağ men yıl lar ca ha pis te kal ma sı ise bir ka -

yıp ve ak si lik de ğil dir. Onun ya şa dı ğı her an Allah Ka tın da plan lan -

mış tır ve bu pla nın çok bü yük rah met ve ha yır la rı bu lun mak ta dır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Zin dan da kal mak Hz. Yu suf'un ma ne vi ola rak eği til me si ne, de rin leş -

me si ne ve ol gun laş ma sı na ve si le ol muş tur. Gü zel ta vır gös ter me si se -

be biy le de Allah'a ya kın laş mış tır. Dün ya ha ya tın da ya şa nan bu tür

zor luk lar ve sı kın tı lar in sa nın ahi re ti için gü zel bir ecir dir. Allah,

dün ya da ki zor luk la ra kar şı sa bır gös te ren, en ağır ko şul lar da da hi

Allah'tan ra zı ve şük re di ci olan kul la rı na ahi ret te gü zel bir ha yat ve

rı za sı nı va at et mek te dir. 

Da ha sı, Hz. Yu suf zin dan da iken ge çen za man, bir baş ka

hay ra da ha ve si le ol muş, Allah Mı sır'da ki or ta mı, onun ik ti da ra gel -

me si ne ve si le ola cak şe kil de ayar la mış tır.

Kıs sa nın de va mı na ba kıl dı ğın da ka dın la rın ger çek le ri iti raf

et me le ri nin ar dın dan Hz. Yu suf'un ara cı ya şun la rı söy le di ği gö rü lür:

(Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:) "Bu, (iti raf Ve zi -

rin) yok lu ğun da ger çek ten ken di si ne iha net et -

me di ği mi ve ger çek ten Allah'ın iha net eden le rin

hi le li-dü zen le ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken di -
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si nin de bi lip öğ ren me si için di. (Yi ne de) Ben

nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten ne -

fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var

gü cüy le kö tü lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim

Rab bim, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Yu suf

Su re si, 52-53)

Bu ra da dik kat çe ken nok ta Hz. Yu suf'un yi ne et ra fın da ki le -

re Allah'ı ha tır lat ma sı dır. Allah'ın iha net eden le rin hi le li dü zen le ri ni

ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı söy le mek le as lın da ba tı nın da bu ola yı açı ğa

ka vuş tu ra nın Allah ol du ğu nu da söy le mek te dir. Bu önem li bir nok -

ta dır, çün kü Hz. Yu suf'a atı lan if ti ra nın or ta ya çık ma sı Allah'ın iz niy -

le ol muş tur. Hü küm dar ve in san lar ger çek le ri Allah'ın di le di ği an da

ve Allah'ın di le di ği şe kil de öğ ren miş ler dir. Allah'ın tak dir et ti ği ka -

der iş le mek te dir, bu olay la rın ya şan ma sı en ha yır lı ve en gü ze li dir.

Fa kat Yu suf Pey gam be rin yu ka rı da ki son ayet te söy le dik le -

ri de son de re ce önem li dir. Hak lı lı ğı böy le si ne or ta da ol ma sı na, ken -

di si ne açık bir if ti ra atıl ma sı na, bun dan do la yı ni ce yıl lar zin dan da

kal ma sı na ve ken di si Allah'ın pey gam ber lik ve re rek yü celt ti ği bir kul

ol ma sı na rağ men Yu suf Pey gam ber nef si ni te mi ze çı kar mak tan sa -

kın mış tır. Üs te lik bu nun la bir lik te çok önem li bir ger çe ği de açık la -

mış tır: "Allah'ın esir ge dik le ri dı şın da nef sin var gü cüy le kö tü lü ğü

em ret me si…" Bu, tüm mü min le ri ha yat la rı nın her anın da dik kat li ol -

ma la rı ge re ken bir du rum dur. Çün kü her in san ne fis sa hi bi dir ve in -

san lar ha yat la rı bo yun ca, ya şam la rı nın her anın da de ne me den ge çi -

ri lir ler. Ki mi za man in sa nın nef siy le vic da nı ça tı şır ve in san iki sin den

bi ri nin tel ki ni ne uyar. Mü min ler bü yük bir iti nay la ken di le ri ni

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Allah'ın rı za sı na ça ğı ran vic dan la rı nın se si ni din ler ler. Di ğer in san lar

ise ne fis le ri nin bo yun du ru ğu al tın da ya şar lar. 

Mü min bir gaf le te ka pı lıp da nef si ne uyar sa, bun dan do la-

yı tev be et me li ve nef si nin kö tü lük le ri ne kar şı da ha dik kat li ol ma lı -

dır. Çün kü Hz. Yu suf'un söz le riy le Allah'ın Ku ran'da ha ber ver di ği

gi bi nefs dai ma kö tü lü ğü em ret mek te dir. 
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HZ. YU SUF'A GÜÇ
VE İK Tİ DAR VE RİL ME Sİ

Hü küm da rın ger çek le ri öğ ren me si nin ar dın dan Hz. Yu suf

için ye ni bir dö nem baş la mış tır. Hü küm dar ara cı la ra Hz. Yu suf'u ge -

tir me le ri ni söy le miş tir. Hz. Yu suf gel di ğin de ise ona ken di ya nın da

önem li bir mev ki ver miş, onu gü ve ni lir bir da nış ma nı yap mış tır. Bu

ko nu Ku ran'da şöy le ak ta rı lır:

Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin, onu ken di -

me bağ lı kı la yım." Onun la ko nuş tu ğun da da

(şöy le) de di: "Sen bu gün bi zim ya nı mız da (ar -

tık) önem li bir yer sa hi bi sin, gü ve ni lir (bir da -

nış man-yö ne ti ci)sin."(Yu suf) De di ki: "Be ni

(bu) ye rin (ül ke nin) ha zi ne le ri üze rin de (bir

yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı iyi) bir ko ru -
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yu cu yum, (yö ne tim iş le ri ni de) bi le nim. İş te

böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan

(ik ti dar) ver dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le -

di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me di ler sek rah me ti -

mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay -

ba uğ rat ma yız. Ahi re tin kar şı lı ğı ise, iman eden -

ler ve tak va da bu lu nan lar için da ha ha yır lı dır.

(Yu suf Su re si, 54-57)

Ha tır la na cak olur sa Hz. Yu suf Mı sır'a kö le ola rak gir miş,

ar dın dan da "bir ka dı nın ır zı na göz dik mek" gi bi son de re ce kö tü ve

çir kin bir if ti ra ya uğ ra yıp zin da na atıl mış tır. Fa kat Allah, yü zey sel

bir ba kış la "im kan sız" gi bi gö zü ken bir de ği şik lik yap mış ve bu olum -

suz şart lar için de ki Hz. Yu suf'u bir an da Mı sır'ın yö ne ti min de söz sa -

hi bi bir in san ha li ne ge tir miş tir. Ger çek te bu, ya ni yü zey sel bir ba kış -

la im kan sız gi bi gö zü ken iş le ri ger çek leş tir mek, Allah'ın bir il mi ve

sa na tı dır. Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "Ni ce kü çük top lu luk, da ha çok

olan bir top lu lu ğa Allah'ın iz niy le ga lib gel miş tir." (Ba ka ra Su re si,

249) Allah, mü min le re bir iman ha ki ka ti ol mak üze re, on la rı en zor

ve im kan sız gi bi gö zü ken şart la rın için de kur ta rıp çı kar mak ta ve in -

kar cı la ra kar şı ga lip ge tir mek te dir. Mü mi ne dü şen tek gö rev, Allah'ın

va adi ne olan inan cın dan as la dön me mek ve hep Allah'a te vek kül

edip gü ven mek tir. 

Din den uzak bir ya şam sü ren in san lar için dün ya da güç ve

ik ti dar sa hi bi ol mak, pa ra ve ma la ha kim ol mak, onu har ca ma yet ki -

sin de ol mak, eri şi le bi le cek en ile ri nok ta dır. Bu, ulaş mak için ha yat -

la rı nı or ta ya koy duk la rı, mü ca de le si ni ver dik le ri ana he def tir. An cak

gö rül dü ğü gi bi Allah Hz. Yu suf'u zin dan dan çı kar tıp bu ni met le rin
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hep si ni bir den ona ver miş tir. İş te Allah'ın Hz. Yu suf'a güç, ik ti dar ve

mal ver dik ten son ra aye tin so nun da he men ahi re ti ha tır lat ma sı nın

bir hik me ti de bu dur. 

Böy le ce as lın da dün ya da ve ri len ma lın ve ma ka mın hiç de

önem li bir şey ol ma dı ğı, esas önem li ola nın, he def len me si ge re ken

şe yin ve da ha ha yır lı ola nın ahi ret ol du ğu ha tır la tıl mak ta dır. Allah

bu şe kil de in sa nın yü zü nü dün ya dan ahi re te çe vir mek te dir. An cak

aye tin son cüm le sin de bu ko nu ha tır la tı lır ken ve ahi ret te ve ri le cek

kar şı lı ğın ha yır lı ol du ğu bil di ri lir ken, bu nun "iman eden ler" ve "tak -

va da bu lu nan lar" için ge çer li ol du ğu da ha ber ve ri lir. Bu özel lik le re

sa hip ol ma yan in san la rın ahi ret te gü zel bir kar şı lık bek le me le ri el bet -

te ki dü şü nü le mez. 

Hz. Yu suf kıs sa sın da in san la ra gös te ri len çok önem li bir

ger çek da ha var dır. Allah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil di rir:

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Es ki Mı sır kay nak la rı na

gö re, hü küm dar lar, ha zi -

ne nin yö ne ti mi ne ata dık -

la rı kim se le re yan da ki gi -

bi bir yü zük he di ye eder -

ler di. Hz. Yu suf'a da bu

güç ve ik ti dar sem bo lü

yü zü ğün ve ril miş ol ma sı

muh te mel dir.



De di ki: "Siz ye di yıl,
ön ce le ri gi bi ekin

ekin, ye di ği ni zin az
bir kıs mı dı şın da, biç -
tik le ri ni zi ba şa ğın da
bı ra kın. Son ra bu nun
ar ka sın dan zor lu ye di
yıl ge le cek tir, sak la dı -
ğı nız az bir mik tar dı -
şın da, da ha ön ce bi -

rik tir di ği ni zi yi yip bi -
ti re cek tir. Son ra bu -

nun ar ka sın dan bir yıl
ge le cek tir ki, in san lar
on da bol bol yağ mu ra
ka vuş tu ru la cak ve on -
da sı kıp-sa ğa cak lar." 

(Yu suf Su re si,
47-49)

Yuka rı da ki Eski Mısır çizimleri, kıt lık

ön ce sinde ya şa nan ye di yıllık bol luk

dönemini göstermektedir.



MÖ 1700-1550 dö ne min den kal ma bu es ki Mı sır ya zıt la rın da, 

Hz. Yu suf dö ne min de ya şan mış olan 7 yıl kıt lık ay rın tı lı olarak anlatılır.

Hz. Yu suf'un ya şa mı nı an la tan

bir film de, kıt lık ön ce sin de ki ta -

rım böl ge le ri ve ay nı top rak la rın

kıt lık dö ne min de ki ço rak ha li

üst te ki şekil de tas vir edil mek -

tedir.

Kıtlık çeken Mısır halkını

gösteren döneme ait bir du-

var resmi.



Zor lu ge çen kıt lık yıl la rını canlandıran tarihi tablolar.

Bol luk za ma nın da ekin le rin bir bö lü mü nü am bar la rın da sak la yan Mı sır

yönetiminin, kıtlık sırasındaki er zak da ğı tı mını tasvir eden bir kabartma

ve tablo.
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De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay lık

var dır. Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var -

dır. (İn şi rah Su re si, 5-6)

İn şi rah Su re si'nde bil di ril di ği gi bi, Allah her zor lu ğun ar -

dın dan iman eden in san lar için bir ko lay lık ya ra ta ca ğı nı va at et mek -



te dir. Hz. Yu suf'un ha ya tı ise bu nun ör nek le ri ile do lu dur. Ku yu dan

kur tu lup iyi bir ai le nin ya nın da ba kı lıp bü yü tül me si, zin da nın ar dın -

dan ha zi ne le rin ba şı na geç me si gi bi olay lar Allah'ın her zor lu ğun ve

güç lü ğün ar dın dan na sıl ko lay lık lar ve gü zel lik ler ya rat tı ğı nın açık

de lil le ri dir. 

HZ. YU SUF (AS)'IN KAR DEŞ LE RİY LE
KAR ŞI LAŞ MA SI VE UY GU LA DI ĞI
AKIL CI TAK TİK LER

Yu suf Pey gam ber böy le ce Mı sır'ın ha zi ne le rin den so rum lu

ol muş tur. Bir sü re son ra onu ku yu ya atan kar deş le ri ti ca ret yap mak

ama cıy la Mı sır'a gel miş ler ve onun hu zu ru na ge ti ril miş ler dir. An cak

Hz. Yu suf'u ta nı ma mış lar dır. Yu suf Pey gam ber ise on la rı he men ta -

nı mış ve on la ra son de re ce akıl cı bir plan ha zır la mış tır. On la ra mad-

di men fa at sun muş ve ken di si nin ko nuk se ver bir in san ol du ğu nu

söy le miş, böy le ce on la rı et ki le ye rek is te dik le ri ni yap tı ra bi le ce ği ni he -

sap la mış tır. Bu nu ya par ken ama cı nın kü çük kar de şi ne ulaş mak ol -

du ğu ise aşa ğı da ki ayet ler den an la şıl mak ta dır: 

Yu suf'un kar deş le ri ge lip ya nı na gir di ler, onu ta -

nı ma dık la rı hal de ken di si on la rı he men ta nı dı.

On la rın er zak yük le ri ni ha zır la yın ca de di ki: "Ba -

na ba ba nız dan olan kar de şi ni zi ge ti rin. Gör mü yor

mu su nuz, ben öl çü yü tam tu ta rım ve ben ko nuk -

se ver le rin en ha yır lı sı yım. Eğer onu ba na ge tir -

me ye cek olur sa nız, ar tık be nim ka tım da si zin

için bir öl çek (er zak) yok tur ve ba na da yak laş -

ma yın." (Yu suf Su re si, 58-60)
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Hz. Yu suf'un ted bir li

yö ne ti mi sa ye sin de,

kıt lık dö ne min de ser -

ma ye kar şı lı ğı er zak

da ğı tı mı ya pıl mış tır.

İn san lar ti ca ret yap -

mak için akın akın Mı -

sır'a gel miş ler dir.

Üst te ki tab lo da ve

yan da ki es ki Mı sır çi -

zim le rin de bu ti ca ret

tas vir edi lir.



Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi Hz. Yu suf ay rı ca ada let li bir in san

ol du ğu nu da be lir te rek on la rı is te dik le ri ko nu sun da şevk len dir miş tir.

Ve bu pla nın da ol duk ça ba şa rı lı ol muş tur. Eğer kar deş le ri ni ge tir mez -

ler se ken di le riy le ti ca ret yap ma ya ca ğı nı ve gö rüş me ye ce ği ni de be lir te -

rek on lar da sı kın tı ya dü şe bi le cek le ri en di şe si ni uyan dır mış tır. 

Ni te kim Hz. Yu suf'un ko nuş ma sı nın et ki si kar deş le ri üze rin -

de he men gö rül müş tür. Sa hip ol du ğu güç ve ih ti şam dan do la yı onun

de di ği ni ya pa bi le ce ği ne inan mış lar ve kar deş le ri ni ge tir me ko nu sun da

el le rin den ge le ni yap ma ya ka rar ver miş ler dir: 

De di ler ki: "Onu ba ba sın dan is te me ye ça lı şa ca ğız ve

her hal de biz bu nu ya pa bi le ce ğiz." (Yu suf Su re si, 61)

Gö rül dü ğü gi bi Hz. Yu suf'un bu tak ti ği son de re ce akıl cı dır.

Çün kü eğer on la ra bu şe kil de mad di bir men fa at su nul ma mış, bir ta kım

şart lar ko şul ma mış ol say dı gev şek dav ra na bi lir ve kar deş le ri ni ge tir -

me ye bi lir ler di. Ama Hz. Yu suf işi on la rın ira de si ne bı rak ma ya cak şe -

kil de, kar şı ko ya ma ya cak la rı ku sur suz bir plan ha zır la mış tır. 

Bü tün bu akıl cı ted bir le rin ya nı sı ra Hz. Yu suf işi sağ lam laş -

tı ra cak bir ted bir da ha al mış tır. Kar deş le ri Mı sır'dan ay rıl ma dan ön ce

on lar dan er zak kar şı lı ğı al dı ğı pa ra yı ya ni on la rın ser ma ye le ri ni giz li-

ce yük le ri nin içi ne koy dur muş tur. Böy le ce hem er zak la rı nı hem de er -

zak la rı için öde dik le ri pa ra yı ve re rek on la ra bü yük bir mad di men fa at

da ha sağ la mış tır. Bu olay Yu suf Su re si'nde şöy le an la tı lır:

Yar dım cı la rı na de di ki: "Ser ma ye le ri ni yük le ri nin

içi ne ko yun. İh ti mal ki ai le le ri ne dön dük le rin de

bu nun far kı na va rır lar da bel ki ge ri dö ner ler."

(Yu suf Su re si, 62)
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Bu ar ka ar ka ya alı nan ted bir ler den mü min le rin çı kar ma sı

ge re ken bir hik met de; vic da nı na gü ve nil me yen, za yıf iman lı ve za yıf

ah lak lı in san lar la bir an laş ma ya pıl dı ğın da, on la rın an laş ma yı boz ma

ih ti mal le ri ne kar şı, is te ni le ni yap ma la rı nı sağ la ya cak her tür lü ön le -

min alın ma sı dır. Olay la rın ge li şi mi ni kar şı ta ra fın, ya ni za yıf iman lı

olan la rın in si ya ti fi ne bı rak ma mak bir mü min ala me ti dir.  

HZ. YU SUF (AS)'IN KAR DEŞ LE Rİ NİN 
BA BA LA RIN DAN İS TEK TE
BU LUN MA LA RI

Bi lin di ği gi bi ca hi li ye in san la rı nın önem li bir özel li ği mad -

di yat tan çok hoş lan ma la rı ve ken di le ri ne men fa at sağ la ya cak her ke -

sin ve her şe yin önün de bo yun eğ me le ri dir. Ni te kim Yu suf Pey gam -

be rin kar deş le ri de ken di le ri ne su nu lan mad di ola nak la rı el le rin den

ka çır ma yı gö ze ala ma mış lar dır. Mı sır'dan ay rıl ma la rı nın ar dın dan

he men ba ba la rı nın ya nı na dön müş ve on dan mut la ka ko ru ya cak la rı -

na da ir söz ve re rek kü çük kar deş le ri ni is te miş ler dir:

Böy le lik le ba ba la rı na dön dük le ri za man, de di ler

ki: "Ey ba ba mız, öl çek biz den en gel len di. Bu du -
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Hz. Yu suf'u ku yu ya atan kar -

deş le ri, er zak al mak ni ye tiy -

le yıl lar son ra Hz. Yu suf'un

hu zu ru na çık mış lar dır. 

Yan da, bu anı can lan dı ran

bir tab lo.



rum da kar de şi mi zi bi zim le gön der de er za ğı ala lım.

Onu mut la ka ko ru ya ca ğız." (Yu suf Su re si, 63)

An cak ba ba la rı on la ra gü ven me mek te dir:

De di ki: "Da ha ön ce kar de şi ko nu sun da si ze gü -

ven di ğim den baş ka (bir şe kil de) onun hak kın da

si ze gü ve nir mi yim? Allah en ha yır lı ko ru yu cu dur

ve O, esir ge yen le rin esir ge yi ci si dir." (Yu suf Su -

re si, 64)

Dik kat edi le cek olur sa ge rek Hz. Ya kup ge rek se Hz. Yu suf

ge nel de ko nuş ma la rı nın ar dın dan hep Allah'ı an mak ta ve O'nu yü -

celt mek te dir ler. Bu, mü min le rin her olay kar şı sın da, her an Allah'ı

ha tır la ma la rı ve O'nu as la unut ma ma la rı ge rek ti ği ne ör nek tir.

Ama Hz. Yu suf'un kar deş le ri mad di çı kar el de et me ko nu -

sun da bü yük bir hır sa sa hip tir ler. Bu ne den le, ba ba la rı nı ra zı ede bil -

mek için bü yük ça ba har car lar:

Er zak yük le ri ni açıp da ser ma ye le ri nin ken di le ri -

ne ge ri ve ril miş ol du ğu nu gör dük le rin de, de di ler

ki: "Ey ba ba mız, da ha ne yi arı yo ruz, iş te ser ma -

ye miz bi ze ge ri ve ril miş; (bu nun la yi ne) ai le mi -

ze er zak ge ti ri riz, kar de şi mi zi ko ru ruz ve bir de ve

yü kü nü de ila ve ede riz. Bu (al dı ğı mız) az bir öl -

çek tir." (Yu suf Su re si, 65)

Hz. Ya kub di ğer oğul la rı na gü ven me di ği için on lar dan kar -

deş le ri ni ge ri ge ti re cek le ri ne da ir ke sin bir söz is te miş tir: 
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87



H Z .  Y U S U F  ( A S )

"Ba na et ra fı nı zın çe pe çev re ku şa tıl ma sı dı şın da,

onu ne olur sa ol sun mut la ka ba na ge ti re ce ği ni ze

da ir Allah adı na ke sin bir söz ve rin ce ye ka dar,

onu si zin le as la gön de re mem." de di. Böy le lik le

ona ke sin bir söz ve rin ce de di ki: "Allah, söy le -

dik le ri mi ze ve kil dir." (Yu suf Su re si, 66)

Hz. Ya kub'un, Allah'ın bu ah de şa hit ol du ğu nu ha tır lat ma -

sı, ar ka sın dan Allah'ı ve kil kıl dı ğı nı söy le me si önem li hik met ler dir.

Bu, ima nı za yıf olan in san la rı hay ra yön len dir mek için, on lar dan

Allah adı na ahit al ma nın et ki li bir yön tem ol du ğu nu bi ze gös ter mek -

te dir. Zi ra kar şı sın da ki ki şi le rin bir par ça da hi ol sa Allah kor ku la rı

var sa, bu nu dü şü nüp dü rüst dav ra na cak lar dır.

Ya kup Pey gam ber ço cuk la rın dan ke sin bir söz al dık tan

son ra on la ra ted bir li dav ran ma la rı nı ve Mı sır'a ay rı ay rı ka pı lar dan

gir me le ri ni ha tır la tır: 

Ve de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan gir -

me yin, ay rı ay rı ka pı lar dan gi rin. Ben si ze

Allah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam. Hü küm yal -

nız ca Allah'ın dır. Ben O'na te vek kül et tim. Te -

vek kül eden ler de yal nız ca O'na te vek kül et me li -

dir ler." (Yu suf Su re si, 67)

Hz. Ya kub'un oğul la rı na ver di ği bu na si hat son de re ce

önem li dir. Bu ayet ler de mü min le rin her an her yer de ted bir li ha re ket

et me le ri ve ola sı teh li ke le ri he sap ede rek, ön lem al ma la rı ge rek ti ği ne

dik kat çe kil mek te dir. 

An cak ay nı za man da da Ya kup Pey gam ber her za man ol -
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du ğu gi bi bu sö zü nün ar ka sın dan yi ne her şe yin özü nü ha tır lat mış tır.

Hük mü ve re nin Allah ol du ğu nu, Allah bir şe yi di le miş se bu nu en -

gel le me nin müm kün ol ma dı ğı nı ve Allah'a te vek kül et mek ge rek ti ği -

ni söy le miş tir. Bun lar çok de ğer li ha tır lat ma lar dır. Bu ra da tam ma na -

sıy la Müs lü man la rın ya şa ma sı ge re ken ger çek te vek kül an la yı şı gö -

rül mek te dir. Halk  ara sın da yan lış bir ka der ve te vek kül an la yı şı var -

dır. Ba zı la rı olay la rın ken di al dık la rı ted bir ler le oluş tu ğu nu, her şe yi

se bep ler le hal le de bi le cek le ri ni dü şü nür ler. Ba zı la rı da "za ten her şe -

yin ne ola ca ğı bel li, bi zim bir şey yap ma mı za ge rek yok" man tı ğıy la

yan lış bir te vek kül an la yı şı na sa hip tir ler. Oy sa her iki ta ra fın dü şün -

ce si de ha ta lı dır. İn san, kar şı laş tı ğı olay lar da her tür lü ted bi ri al mak,

her tür lü se be be sa rıl mak ama so nu cu nun da Allah'ın tak di ri ol du ğu -

nu unut ma mak la yü küm lü dür. Ted bir el bet te hiç bir ola yı et ki le ye -

mez, an cak bir iba det kas tıy la ti tiz lik le alın ma sı ve uy gu lan ma sı ge -

re kir.

Hz. Ya kup bu sır ra va kıf olan ka mil bir mü min dir. Her ko -

nuş ma sın da Allah'ı ha tır lat ma sı, ola yın ba tı nı nı dü şün me si onun tak -

va sı nın ala me ti dir. Allah Hz. Ya kub'un ilim sa hi bi bir kul ol du ğu nu

ayet te şöy le bil dir miş tir:

Ba ba la rı nın ken di le ri ne em ret ti ği yer den (Mı -

sır'a) gir dik le rin de, (bu,) -Ya kub'un nef sin de ki

di le ği açı ğa çı kar ma sı dı şın da- on la ra Allah'tan

ge le cek olan hiç bir şe yi (gi der me yi) sağ la ma dı.

Ger çek ten o, ken di si ne öğ ret ti ği miz için bir ilim

sa hi biy di. An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Yu -

suf Su re si, 68)

Adnan Oktar (Harun Yahya)

89



H Z .  Y U S U F  ( A S )

HZ. YU SUF (AS)'IN KÜ ÇÜK

KAR DE ŞİY LE KAR ŞI LAŞ MA SI

Hz. Yu suf'un kar deş le ri, yan la rın da Hz. Yu suf'un kü çük

kar de şi de ol du ğu hal de Mı sır'a gel miş ler ve bir kez da ha Yu suf Pey -

gam be rin ma ka mı na çık mış lar dır. Bu ra da ise Hz. Yu suf, kü çük kar -

de şi ni di ğer le rin den ayır mış ve ona ger çek kim li ği ni açık la mış tır:

Yu suf'un ya nı na gir dik le ri za man, o, kar de şi ni

bağ rı na bas tı; "Ben" de di. "Se nin ger çek ten kar -

de şi nim. Ar tık on la rın yap tık la rı na üzül me."

(Yu suf Su re si, 69)

Hz. Yu suf'un ifa de sin den an la şıl mak ta dır ki, kar deş le ri ona

sı kın tı ve üzün tü ve re cek şey ler yap mak ta dır lar. Bu, on la rın din den

uzak ka rak ter le ri nin bir baş ka gös ter ge si dir. 

Yu suf Pey gam ber kar de şi ile bu luş tuk tan son ra yi ne son

de re ce akıl cı tak tik ler le onu ya nın da alı koy muş tur. Böy le ce kü çük

kar de şi ni di ğer le ri nin se bep ol du ğu sı kın tı dan kur tar mış tır. Ku -

ran'da Hz. Yu suf'un iz le di ği bu akıl cı yön tem şöy le an la tı lır:

Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su

ka bı nı kar de şi nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir

mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka fi le, siz ler ger -

çek ten hır sız sı nız." On la ra doğ ru yö ne le rek: "Ne -

yi kay bet ti niz?" de di ler. De di ler ki: "Hü küm da rın

su ta sı nı kay bet tik, kim onu (bu lup) ge ti rir se,

(ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü kü var dır. Ben
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de bu na ke fi lim." "Allah adı na, hay ret" de di ler.

"Siz de bil miş si niz ki, biz (bu) ye re boz gun cu luk

çı kar mak ama cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği -

liz." "Öy ley se" de di ler. "Eğer ya lan söy lü yor sa nız

(bu nun) ce za sı ne dir?" De di ler ki: "Bu nun ce za -

sı, (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si dir. İş te

Biz zul me den le ri böy le ce za lan dı rı rız." Böy le ce

(Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kab la -

rı nı (yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin

ka bın dan çı kar dı. İş te Biz Yu suf için böy le bir plan

dü zen le dik. (Yok sa) Hü küm da rın di nin de (yü rür -

lük te ki ka nu na gö re) kar de şi ni (ya nın da) alı ko -

ya maz dı. An cak Allah'ın di le me si baş ka. Biz di le -

di ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi -

nin üs tün de da ha iyi bir bi len var dır. (Yu suf Su re -

si, 70-76)

Hz. Yu suf Mı sır'ın ku ral la rı na gö re kar de şi ni ya nın da alı -

ko ya maz dı. Fa kat yap tı ğı plan sa ye sin de bu nu ba şar mış tır. Pla na gö -

re ön ce kar de şi nin yü kü ne su ta sı nı sak la mış, son ra adam la rın dan bi -

ri on la rı suç lu psi ko lo ji si ne so ka cak ve ezik lik his set me le ri ni sağ la ya -

cak bir üs lup la on la ra ses len miş tir. He men ar ka sın dan ta sın hü küm -

da ra ait ol du ğu ve onu bu lan ki şi ye bir de ve yü kü ödül ve ri le ce ği

açık lan mış tır. Böy le ce bu nun bü yük bir olay ol du ğu his si uyan dı rıl -

mış ve bu nun bir tak tik ol du ğu nu an la ma la rı nı en gel le ye cek bir ön -

lem da ha alın mış tır. 
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Da ha son ra, tas ken di le rin de bu lun du ğu tak dir de bu nun

ya sa la ra gö re hük mü nün ne ola ca ğı nı on la ra sor muş ve ken di le ri ne

ik rar et tir miş tir. Ya sa la ra gö re tas ki min çan ta sın da bu lu nur sa o ki şi

alı ko na cak tır. An cak bu nun plan lı ol du ğu nun an la şıl ma ma sı için, ilk

ola rak kü çük kar de şi nin eş ya la rı na bak ma mış, di ğer le ri nin ki ni ara -

ma ya baş la mış tır.  

Ta sın kar deş le ri nin yü kün den çık ma sı üze ri ne di ğer kar -

deş le ri he men du ru mu ka bul len miş ler, kü çük kar deş le ri ni hır sız lık la

suç la mış lar ve da ha sı geç miş te ki bir if ti ra la rı nı tek rar la ya rak Hz. Yu -

suf'u da it ham al tın da bı rak mak is te miş ler dir: 

De di ler ki: "Şa yet çal mış bu lu nu yor sa, bun dan ön ce

onun kar de şi de çal mış tı"... (Yu suf Su re si, 77)

Oy sa kar deş le ri nin hır sız lık yap ma ya ca ğı nı, dü rüst bir in -

san ol du ğu nu çok iyi bil mek te dir ler. Ku ran ah la kı na gö re mü min ler

bir bir le ri ne kar şı hüs nü zan lı olur lar. Ve bir bir le ri ni if ti ra la ra kar şı

ko rur lar. Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin, ma sum olan kü çük kar deş le ri -

ni ko ru ma ma la rı ve bir de Hz. Yu suf'a if ti ra at ma la rı, sah te kar ve iki

yüz lü ka rak ter le ri nin bir gös ter ge si dir. 

Hz. Yu suf ise bu du rum kar şı sın da son de re ce sa bır lı dav -

ran mış tır:

Yu suf bu nu ken di için de sak lı tut tu ve bu nu on -

la ra açık la ma dı (ve için den): "Siz da ha kö tü bir

ko num da sı nız" de di. "Si zin düz mek te ol duk la rı nı -

zı Allah da ha iyi bi lir." (Yu suf Su re si, 77)
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Hz. Yu suf'un bu ra da ki tav rı, hem te vek kül hem de akıl cı lık

açı sın dan ör nek tir. Ca hi li ye de in san lar ken di le ri aley hin de en ufak

bir söz duy duk la rın da si nir le nir, kö pü rür ve duy gu sal tep ki ler ve rir -

ler. Oy sa Hz. Yu suf, dü şün ce le ri ni ayet te ki ifa dey le "sak lı tut muş",

ya ni hiç bir şe kil de dı şar da ki in san la ra sez dir me miş tir.

Ola yın de va mı ayet ler de şöy le an la tıl mak ta dır:

De di ler ki: "Ey Ve zir, ger çek şu ki, bu nun yaş lı

(ve) bü yük bir ba ba sı var; onun ye ri ne biz den

bi ri si ni alı koy. Doğ ru su biz, se ni iyi lik ya pan lar -

dan gör mek te yiz." De di ki: "Eş ya mı zı ken di sin de

bul du ğu mu zun dı şın da, bi ri si ni alı koy ma mız dan

Allah'a sı ğı nı rız. Yok sa bu du rum da kuş ku suz biz

za lim olu ruz." On dan umut la rı nı kes tik le ri za man,

(du ru mu) ken di ara la rın da gö rüş mek üze re bir
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ya na çe kil di ler. On la rın bü yük le ri de di ki: "Ba -

ba nı zın si ze kar şı Allah adı na ke sin bir söz al dı -

ğı nı ve da ha ön ce Yu suf ko nu sun da yap tı ğı mız

aşı rı lı ğı (iş le di ği miz su çu) bil mi yor mu su nuz?

Ar tık (bun dan böy le) ben, ya ba bam ba na izin

ve rin ce ye ve ya Allah ba na iliş kin hü küm ve rin ce -

ye ka dar (bu) yer den ke sin ola rak ay rı la mam.

O, hü küm ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (Yu suf Su re si,

78-80)
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Hz. Yu suf'un ya şa mı ile il gi -

li bir fil m de, hü küm da rın su

ta sı nın kar de şi nin yü kün -

den çık tı ğı an böyle gös te -

ril mek te dir. 

Hz. Yu suf nor mal şart lar da

kar de şi ni ya nın da alı ko ya -

maz dı, fa kat yap tı ğı akıl lı ca

plan sa ye sin de bu nu ba şar -

mış tır.



Bu ra da, Hz. Yu suf'un za lim kar deş le ri nin için den bi ri nin, di -

ğer le ri ne gö re da ha vic dan lı ol du ğu gö rül mek te dir. Ni te kim ben zer

bir du rum, Hz. Yu suf'un ku yu ya atıl ma sı sı ra sın da da ya şan mış ve

kar deş le ri nin ço ğu onu öl dür mek is ter ken iç le rin den bi ri, "eğer (mut -

la ka bir şey) ya pa cak sa nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun de -

rin lik le ri ne bı ra kı ve rin de bir yol cu ka fi le si al sın" de miş tir. (Yu suf

Su re si, 10) Bel ki bu iki ki şi bir bi ri nin ay nı da ola bi lir. (En doğ ru su nu

Allah bi lir) Bu ra da kar şı laş tı ğı mız ya pı, il ginç bir in san ka rak te ri dir:

Et ra fın da iş le nen gü nah la rın yan lış ol du ğu nu vic da nıy la an la yan,

an cak bun la ra ye te rin ce kar şı çı ka ma yan, sa de ce za yıf bir mu ha le fet

gös te re bi len bir ka rak ter. Bu, her ne ka dar za lim ve vic dan sız in san -

lar la kı yas lan dı ğın da da ha olum lu bir mo del ol sa da, ger çek mü min

ka rak te riy le kı yas lan dı ğın da çok ek sik ve ye ter siz kal mak ta dır. 

Mü min ka rak te ri, Allah'ın di ni ne mu ha lif bir ta vır gör dü -

ğün de, bir za lim lik ve vic dan lık la kar şı laş tı ğın da, bu na he men ve et -

ki li şe kil de mü da ha le et me yi ge rek ti rir. Mü min as la aciz kal maz, et -

ra fın da ki za lim le rin ço ğun lu ğun dan et ki le nip, "grup psi ko lo ji si" içi -

ne gi rip, hak tan ta viz ver mez. Et ra fın da ki her kes sap sa da, o Allah'ın

yo lun dan ay rıl maz. 

Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin ken di ara la rın da ki ko nuş ma sı,

kıs sa nın de va mın da şöy le an la tıl mak ta dır:

"Dö nün ba ba nı za ve de yin ki: '-Ey ba ba mız, se nin

oğ lun ger çek ten hır sız lık et ti. Biz, bil di ği miz den

baş ka sı na şa hit lik et me dik. Biz gay bın kol la yı cı -

la rı de ği liz. İçin de (ya şa mak ta) ol du ğu muz şeh -
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re sor, hem ken di sin de gel di ği miz ker va na da. Biz

ger çek ten doğ ru yu söy le yen le riz." (Şeh re dö nüp

du ru mu ba ba la rı na ak ta rın ca o:) "Ha yır" de di.

"Nef si niz si zi ya nıl tıp (böy le) bir işe sü rük le miş.

Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel bir sa bır dır.

Umu lur ki Allah (pek ya kın bir ge le cek te) on la -

rın tü mü nü ba na ge ti rir. Çün kü O, bi le nin, hü küm

ve hik met sa hi bi ola nın Ken di si dir." (Yu suf Su re -

si, 81-83)

Dik kat edi lir se, Hz. Yu suf'un kar deş le ri ger çek ten de kü çük

kar deş le ri nin hır sız lık et ti ği ne inan mış lar dır. Oy sa da ha ön ce de bah -

se dil di ği gi bi böy le dü şün me le ri çok ha ta lı dır. Bir mü mi nin böy le bir

şe yi as la ve ke sin lik le yap ma ya ca ğı nı bil me le ri, hüs nü zan et me le ri

ve bir yan lış lık ol du ğu nu dü şün me le ri ge re kir di. Ni te kim Ya kup

Pey gam ber tam bu şe kil de bir mü min tav rı koy muş tur. Oğ lu nun hır -

sız lık et ti ği ne ih ti mal da hi ver me miş tir çün kü onun mü min ol du ğu -

nu, Allah'tan kork tu ğu nu bil mek te dir. Bu nun ya nı sı ra di ğer oğul la -

rı nın da din den uzak bir ah lak gös ter dik le ri ni bil di ği için on la ra gü -

ven me mek te, yi ne bu nun da on la rın yap tık la rı nef sa ni bir iş ol du ğu -

nu ya ni on la rın bir dü ze ni ol du ğu nu dü şün mek te dir. Ya kup Pey -

gam be rin bu ra da ki te vek kül lü tav rı da yi ne ör nek bir mü min ah la kı -

dır. Oğ lu nun ba şı na ge len ler le il gi li bir yan lış lık ol du ğu nu, or ta da bir

dü zen ol du ğu nu dü şün me si ne rağ men he men Allah'a dö nüp yö nel -

miş ve sa bır la Allah'tan yar dım is te miş tir. Hat ta ken di si ne dü şe nin

"gü zel bir sa bır" ol du ğu nu yi ne be lirt miş tir. Ya kup Pey gam ber
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umu du nu as la kay bet me miş tir. Hat ta Allah'ın ya kın bir ge le cek te

Hz. Yu suf'u da kar de şi ni de ken di si ne ka vuş tu ra ca ğı nı um muş tur. 

Ay rı ca, her olay da bir ha yır ol du ğu na iman et mek mü min -

le rin en be lir gin özel lik le rin den bi ri dir. Kar deş le ri nin, kü çük kar de -

şi nin ta sı çal dı ğı na inan ma la rın da da ha yır var dır. Böy le lik le kü çük

kar deş le ri ni Mı sır'da bı rak ma ya ko lay ca ik na ol muş lar, Hz. Yu suf'a

zor luk çı kar ma mış lar dır. 

Ya kup Pey gam ber ise, bu sır rı, ya ni her şe yin Allah ta ra fın -

dan ya ra tıl dı ğı nı ve mü min ler için ha yır lı ol du ğu nu bil mek te dir. Ni -

te kim ayet ler de en dik kat çe ken yö nü, olay la rı mad di se bep le re bağ -

la ma ma sı, yü zey sel bir se bep-so nuç man tı ğın da dü şün me me si ve

her şe yin Allah'ın kon tro lün de ol du ğu nu ke sin ola rak bil me si dir. Bu

ör nek de bi ze gös ter mek te dir ki, mü min ler her ne olur sa ol sun, şart -

lar ne ka dar im kan sız gi bi gö zü kür se gö zük sün Allah'tan ümit le ri ni

as la kes me me li dir ler. Her za man umut do lu ola rak, Allah'tan yar dım

di le me li dir ler. 

An cak Hz. Ya kub'un il ginç bir du ru mu var dır. Kar şı laş tı ğı

olay la rın hep si nin Allah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı bil me si ne rağ men,

Hz. Yu suf ve kar de şi ko nu sun da üzül mek ten ge ri du ra ma mak ta dır.

Bu da onun bir im ti ha nı dır. Öy le ki, ayet ler de bil di ril di ği ne gö re, Hz.

Yu suf'a olan kah rın dan do la yı göz le ri ağa rır, ya ni kör olur. Oğul la rı

ise üzün tü sün den do la yı has ta ola bi le ce ği ni ya da "he la ke uğ ra ya bi -

le ce ği ni" söy le ye rek ken di si ni uya rır lar:

Ve on lar dan yüz(ünü) çe vir di ve: "Ey Yu suf'a

kar şı (ar tan da ya nıl maz) kah rım" de di ve göz le -
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ri üzün tü sün den (ağar dık ça) ağar dı. Ki yut kun -

duk ça yut ku nu yor du. "Allah adı na, hay ret" de di -

ler. "Ha la Yu suf'u anıp dur mak ta sın. So nun da

(ya kah rın dan) has ta la na cak sın ya da he la ke

uğ ra yan lar dan ola cak sın." De di ki: "Ben, da ya -

nıl maz kah rı mı ve üzün tü mü yal nız ca Allah'a şi -

ka yet edi yo rum. Ben Allah'tan (bir bil gi ola rak)

si zin bil me di ği ni zi de bi li yo rum." (Yu suf Su re si,

84-86)

Bu ayet te de üzün tü nün cid di has ta lık la ra se bep ola bi le ce -

ği ne de işa ret edil mek te dir. Ni te kim Allah, Ku ran'ın pek çok aye tin -

de "üzül me yin", "hüz ne ka pıl ma yın" de mek te dir. Bu hük me uyul ma -

dı ğın da, ne ga tif et ki le ri he men gö rü lür. Üzün tü nün psi ko lo jik et ki le -

ri dı şın da, fi zik sel ola rak da çok olum suz et ki le ri var dır. Göz alt la rı -

nın mo rar ma sı, yü zün ger gin bir hal al ma sı, saç la rın be yaz la ma sı,

vü cu dun çök me si gi bi...

Kıs sa nın de va mın da, Hz. Ya kup, oğul la rı nın gi dip, Hz. Yu -

suf ve kar de şi hak kın da ha ber ge tir me le ri ni is te miş tir:

"Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du -

yar lı bir araş tır may la) bir ha ber ge ti rin ve

Allah'ın rah me tin den umut kes me yin. Çün kü ka -

fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Allah'ın rah me tin -

den umut kes mez." (Yu suf Su re si, 87)

Bu ra da dik kat çe ken nok ta Hz. Ya kub'un Hz. Yu suf'un ha-

la ya şa dı ğı na emin ol ma sı dır. Bu emin li ği nin bir ne de ni Allah'ın ken -

di si ne ver miş ol du ğu özel bir ilim ola bi lir. Ku ran'da bil di ril di ği gi bi
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Allah pey gam ber le ri ne ve ba zı el çi le ri ne bu şe kil de sez gi kuv vet li li-

ği, ile ri gö rüş lü lük, teş his ka bi li ye ti ve hik met gi bi ilim ler ve re bil -

mek te dir. Bu ne den le ken di si ne ilim ve ri len bu ki şi le re ta bi ol mak,

on la ra gü ven mek ve uy mak ge re kir.

Ayet te vur gu la nan bir di ğer ger çek ise, mü min le rin her

şart ta ümit var ol ma la rı ge rek ti ği dir. Hz. Ya kub, Hz. Yu suf ve kar de -

şi ni bu la cak la rı na da ir umu du nu hiç yi tir me miş ve oğul la rı na

Allah'ın rah me tin den umut kes me me le ri ni öğüt le miş tir. Allah'ın rah -

me tin den umut kes mek, Müslüman la ra de ğil, ka fir le re ait bir ruh ha -

li dir.

KAR DEŞ LE Rİ NİN HZ. YU SUF (AS)'I
TA NI MA LA RI

Hz. Ya kup'un oğul la rı nın Hz. Yu suf ile tek rar kar şı laş ma la -

rı ayet te şöy le açık la nır:

Böy le ce onun (Yu suf'un) hu zu ru na gir dik le ri za -

man, de di ler ki: "Ey Ve zir, bi ze ve ai le mi ze şid -

det li bir dar lık do kun du; öne mi ol ma yan bir ser -

ma ye ile gel dik. Bi ze ar tık (yi ne) öl çe ği tam

ola rak ver ve bi ze ila ve bir ba ğış ta bu lun. Şüp he -

siz Allah, ta sad duk ta bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve -

rir." (Yu suf Su re si, 88)

Yu ka rı da ki aye tin so nun da Hz. Yu suf'un kar deş le ri nin kul -

lan dık la rı üs lup dik kat çe ki ci dir. Hz. Yu suf'tan ken di le ri ne ba ğış ta

bu lun ma sı nı is te dik ten son ra Allah'ı an mak ta ve Allah'ın bu şe kil de

ba ğış ta bu lu nan la ra kar şı lı ğı nı ve re ce ği ni ha tır lat mak ta dır lar. Bu, on -

la rın mü na fık ça ta vır la rı nın bir gös ter ge si dir. Zi ra di ne ve Allah'ın rı -
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za sı na ay kı rı bir ya şam sür me le ri ne, yap tık la rı fi il ler de Allah'ı unut -

ma la rı na rağ men çı kar la rı söz ko nu su ol du ğun da Allah'ı an mak ta -

dır lar. Ger çek ten Allah'ın in fak ta bu lu nan la rı sev di ği Ku ran'da da

bil di ri len bir ger çek tir ve bun da şüp he yok tur. Ne var ki on lar

Allah'ın rı za sı nı göz ar dı eden in san lar ol ma la rı na kar şın yal nız ca çı -

kar la rı söz ko nu su ol du ğun da Allah'ın adı nı an mak ta ve kar şı la rın -

da ki in sa nı bu şe kil de et ki le ye bi le cek le ri ni dü şün mek te dir ler. 

Bir son ra ki ayet te kar deş le ri nin bu yar dım ta lep le ri ne kar -

şın Hz. Yu suf on la rın de dik le riy le hiç il gi len me den ken di kim li ği ni

ima et miş tir. Böy le ce ken di si nin kim ol du ğu nu an la ma la rı nı sağ la -

mış tır:

(Yu suf) De di ki: "Siz ler, ca hil ler iken Yu suf'a ve

kar de şi ne ne ler yap tı ğı nı zı bi li yor mu su nuz?"

"Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?" de -
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Hz. Yu suf'u kar deş le ri ne kim li ği ni açık lar ken gös te ren bir

çi zim. Kar deş le ri geç miş te Hz. Yu suf'a yap tık la rı nı ha tır -

la ya rak, piş man ol duk la rı nı ve ha ta et tik le ri ni ik rar et miş -

tir. 



di ler. "Ben Yu suf'um" de di. "Ve bu da kar de şim -

dir. Doğ ru su Allah bi ze lü tuf da bu lun du. Ger çek

şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz Allah,

iyi lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz."

De di ler ki: "Allah adı na, hay ret, Allah se ni ger çek -

ten bi ze kar şı ter cih edip-seç miş tir ve biz de ger çek -

ten ha ta ya dü şen ler idik." (Yu suf Su re si, 89-91)

Ayet te ki ifa de le rin den de an la şıl dı ğı gi bi, Hz. Yu suf'un

kar deş le ri, o an da geç miş te Hz. Yu suf'a kar şı yap tık la rı nın bir ne vi

mu ha se be si ni ya pıp, piş man ol duk la rı nı ve ha ta et tik le ri ni ik rar et -

miş ler dir. Allah'ın Hz. Yu suf'u seç ti ği ni ve on la ra kar şı da onu ter cih

et ti ği ni ka bul et miş ler dir. Bu ra da önem li bir ger çek vur gu lan mak ta -

dır: Ter cih et mek, seç mek Allah'a ait bir iş tir. Bu ger çek Ku ran'da

"Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de ğil dir..." (Ka -

sas Su re si, 68) aye tiy le de bil di ril mek te dir. 

Hz. Yu suf ise, kar deş le ri ne şu ce va bı ver miş tir:

De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma

yok tur. Si zi Allah ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin

(en) mer ha met li si dir." (Yu suf Su re si, 92)

Yu ka rı da ki ayet ten an la şıl dı ğı üze re Hz. Yu suf, is te se on la-

ra ce za ve re bi le cek ve ya kö tü mu ame le ya pa bi le cek ko num da ol ma sı -

na rağ men, kar deş le ri ni her han gi bir sor gu la ma ya ta bi tut ma mış ve

on la rı kı na ma dı ğı nı söy le miş tir. Hat ta kar deş le ri için Allah'tan ba ğış -

la ma di le miş, on la ra Allah'ın mer ha met li le rin en mer ha met li si ol du -

ğu nu ha tır lat mış tır.

Hz. Yu suf'un bu tav rı, tüm mü min ler için çok önem li bir ör -
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nek tir. Ca hi li ye in san la rı bu tip du rum lar da kin dar dav ra na rak, öç

al ma man tı ğı için de ha re ket eder ler. Mü min ler ise Hz. Yu suf'un ah -

la kın da gö rül dü ğü gi bi ki şi sel hak lar pe şin de koş maz, Allah'ı ra zı

ede cek tav rın ba ğış la yan ve af fe den bir dav ra nış ol du ğu nu bi lir ler.

"Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı (ör -

fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir." (Araf Su re si, 199) aye ti ne uy gun

ola rak, kö tü lük le ri af fe der ve kö tü lü ğe iyi lik le kar şı lık ve re rek üs tün

bir ah lak gös te rir ler.  

HZ. YA KUB (AS)'IN
SA HİP OL DU ĞU İLİM

Hz Yu suf bu ko nuş ma la rın üze ri ne kar deş le ri ne göm le ği ni

ve rir bu nu ba ba la rı na gö tür me le ri ni söy ler: 

"Bu göm le ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün.

Gö zü (yi ne) gö rür ha le ge lir. Bü tün ai le ni zi de
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Yap tık la rın dan piş -

man lık du yan Hz. Yu -

suf'un kar deş le ri ni

tas vir eden bir Hı ris ti -

yan tab lo su.



ba na ge ti rin." Ka fi le (Mı sır'dan) ay rıl ma ya baş -

la dı ğı za man, ba ba la rı de di ki: "Eğer be ni bu na -

mış say mı yor sa nız, ina nın Yu suf'un ko ku su nu

(bur num da tü ter) bu lu yo rum." "Allah adı na,

hay ret" de di ler. "Sen ha la geç miş te ki yan lış lı ğın -

da sın." (Yu suf Su re si, 93-95)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi ai le si, Hz. Ya kub'un

oğ lu na olan has re tin den do la yı yan lış bir ta vır için de ol du ğu nu zan -

ne der. On la rın bu dü şün ce si nin ha tır lat tı ğı hik met li bir ders var dır:

Olay la rı sa de ce za hi ri ne ya ni dış gö rü nü şü ne ve se bep le re gö re de -

ğer len dir mek her za man doğ ru ol ma ya bi lir. Çün kü Allah Ku ran'da

ki mi za man özel ola rak ve ri len ilim le ya pı lan ha re ket ler den söz et -

miş tir. Ör ne ğin Hz. Mu sa ile ilim sa hi bi bir za tın ya şa dık la rı nın an la -

tıl dı ğı kıs sa da bu ko nu dan de tay lı ola rak söz edil mek te ve ör nek le ri

de ve ril mek te dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Hz. Mu sa, Şu -

bat 2001) Allah Hz. Ya kub'un da ilim sa hi bi bir kul ol du ğu nu za ten

bil dir miş tir. Sa hip ol du ğu bu ilim do la yı sıy la gös ter di ği tav rı, ai le si

an la ya ma mış, za hir bir ba kış açı sıy la yak la şa rak onun yan lış lık için -

de ol du ğu nu zan net miş ler dir.  

Ni te kim Hz. Ya kup, göm le ği al dık tan son ra Allah'ın ken di -

si ne ver di ği il mi ai le si ne ha tır lat mış tır:

Müj de ci ge lip de onu (göm le ği) onun yü zü ne

sür dü ğü za man, gö zü gö rür ola rak (sağ lı ğı na)

dö ndü. (Ya kub) De di ki: "Ben, si ze bil me di ği ni zi

Allah'tan ger çek ten bi li yo rum de me dim mi?"

(Yu suf Su re si, 96)
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Gö rül dü ğü gi bi Hz. Yu suf'un ön ce den söy le dik le ri çık mış -

tır; göm le ği ba ba sı nın yü zü ne sür dük le rin de ba ba sı nın ra hat sız lı ğı

or ta dan kalk mış, gö zü gör me ye baş la mış tır. Ba ba sı böy le ce sağ lı ğı na

ka vuş muş tur. Ay rı ca Hz. Ya kup'un söy le dik le ri de çık mış tır. Hz. Yu -

suf'u gö re ce ği ni ön ce den his set miş tir ve gör müş tür. Bu, kuş ku suz

her iki si nin de ilim sa hi bi kul lar ol duk la rı nın bir gös ter ge si dir.
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HZ. YU SUF (AS)'IN Aİ LE Sİ İLE

BU LUŞ MA SI

Hz. Yu suf'un ha yat ta ol du ğu bil gi si nin ve bu na da ir ka -

nı tın (göm le ğin) Hz. Ya kup'a gel me siy le bir lik te, Hz. Yu suf'un kar -

deş le ri nin yıl lar dır sak lı tut tuk la rı ya lan da or ta ya çık mış tır. On lar

ba ba la rı na Hz. Yu suf'un kurt ta ra fın dan ye nip öl dü rül dü ğü nü

söy le miş ler dir, oy sa Hz. Yu suf ha yat ta dır. Bu ger çe ğin açı ğa çık -

ma sıy la bir lik te ço cuk la rı Hz. Ya kub'dan ken di le ri için ba ğış lan ma

di le me si ni is te miş ler dir:

(Ço cuk la rı da:) "Ey ba ba mız, bi zim için gü -

nah la rı mı zın ba ğış lan ma sı nı di le. Biz ger çek -

Hz. Yusuf (as)'ın
Gördüğü Rüyanın 
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ten ha ta ya dü şen ler idik" de di ler. "İler de si zin

için Rab bim den ba ğış lan ma di le rim. Çün kü O,

ba ğış la yan dır, esir ge yen dir" de di. (Yu suf Su re si,

97-98)

Dik kat edi lir se Hz. Ya kup, he men de ğil "ile ri ki bir za man -

da" ba ğış lan ma di le ye ce ği ni söy le miş tir. Aca ba Hz. Ya kup, ço cuk la rı

için ne den he men ba ğış lan ma di le me miş tir? Bu nun bir hik me ti, on la -

rın o an dan son ra ki ta vır ve tu tum la rı nı göz lem le mek is te me si ola bi -

lir. On la rın ha ta la rın dan ger çek ten dön dük le ri ne, sa mi mi ol duk la rı -

na bel li bir za man sü re cin de gö re rek ka na at ge tir mek is te miş ola bi lir.

Bun dan do la yı, bu ka na at la bir lik te on lar için du a ede ce ği an la şı la bi -

lir. (En doğ ru su nu Allah bi lir)

Ama aye tin so nun da da be lir til di ği gi bi, Ya kup Pey gam ber

Allah'ın ba ğış la yan ve esir ge yen sı fat la rı nı on la ra ha tır lat mış tır. Bu -
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Allah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel -
ler de bu lu nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz

on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi -
bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti -
dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen -
di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam -

laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü -
ven li ğe çe vi re cek tir... (Nur Su re si, 55)



nu Allah'tan ba ğış lan ma yı ümit et me le ri, Allah'a dö nüp yö nel me le ri

için yap mak ta dır. 

Kıs sa nın de va mın da ki ge liş me ler Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Böy le ce on lar (ge lip) Yu suf'un ya nı na gir dik le ri

za man, an ne ve ba ba sı nı bağ rı na bas tı ve de di

ki: "Allah'ın di le me siy le Mı sır'a gü ven lik için de

gi ri niz." (Yu suf Su re si, 99) 

Hz. Yu suf'un ai le siy le kar şı laş tı ğın da ilk yap tı ğı şey on la rı

bağ rı na bas mak ve on la ra gü ven için de ol duk la rı nı ha tır lat mak ol -

muş tur. Bu ayet ten de an la şıl mak ta dır ki, sa rıl mak, in sa nın sa mi mi

sev gi si nin gü zel bir ifa de si dir. Gü ven için de ol duk la rı nı ha tır lat mak

da kar şı ta ra fı ra hat la ta cak, in ce dü şün ce li bir dav ra nış tır. Uzun yol -

dan ge len, pek çok dü ze ne şa hit olan bu in san lar için gü ve ni lir bir or -

tam da ol duk la rı nı bil mek son de re ce hu zur ve ri ci dir. Bu, mü min le rin

ör nek al ma sı ge re ken bir dav ra nış mo de li dir. Ge len mi sa fi re, ya ban -

cı ya ya da ko nuk edi len in san la ra gü ven lik için de ol duk la rı nı söy le -

mek on la rı ra hat la ta ca ğı için Ku ran'da dik kat çe ki len bir gü zel lik tir. 

Hz. Yu suf'un ko nuk se ver li ği ve in ce dü şün ce si yal nız ca

bun lar la da sı nır lı de ğil dir. Ayet te Hz. Yu suf'un an ne ba ba sı na gös -

ter di ği say gı şöy le bil di ri lir:

Ba ba sı nı ve an ne si ni tah ta çı ka rıp oturt tu; onun

için sec de ye ka pan dı lar... (Yu suf Su re si, 100)

Hz. Yu suf'un an ne si ni ve ba ba sı nı tah ta çı kar tıp oturt ma sı

gü zel bir say gı ifa de si dir. On lar ken di sin den yaş ça bü yük ler dir, da -

ha sı ba ba sı da Allah'ın ilim ce güç len dir di ği bir pey gam ber dir. Hz.

Yu suf'un bu say gı lı ve hür met kar tav rı na kar şı on lar da çok gü zel bir
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te va zu gös ter miş ler dir. (Ayet te ai le si nin Hz. Yu suf için sec de ye ka -

pan dı ğı ifa de edil mek te dir. Bu, o dö ne min ör fün de yay gın olan bir

say gı ifa de si ol ma lı dır. Bu sec de nin "ta pın mak" gi bi bir ma na sı el bet -

te yok tur.) 

Dik kat edi lir se an ne ve ba ba sı, Hz. Yu suf on la rın ço cuk la rı

ol ma sı na ve ken di le ri yaş ça da on dan çok bü yük ol ma la rı na rağ men,

bü yük bir al çak gö nül lü lük le kar şı lık ver miş ler dir. Ca hi li ye in san la rı

ara sın da ise bu tarz du rum lar da ki bir dev re ye gi rer ve iki ta raf da

can dan ve hür met kar bir ta vır gös ter mek ten çe ki nir. Özel lik le de ca -

hi li ye top lu mun da in san lar ken di le rin den yaş ça kü çük olan bir ki şi -

nin kar şı sın da eğil mek gi bi bir say gı ifa de sin den şid det le ka çı nır lar.

Oy sa Hz. Yu suf'un ve ai le si nin gös ter dik le ri bu dav ra nış lar, say gı,

sev gi ve te va zu ya da ya lı dır. Bu, bir mü min ai le nin na sıl ol ma sı ge -

rek ti ği ni de gös ter mek te dir.

Bu or tam için de, Hz, Yu suf, geç miş te ya şa dı ğı tüm olay la -

rın bir yo ru mu nu yap mış ve Allah'ın ek sik siz iş le yen pla nı nı açık la -

mış tır:

... De di ki: "Ey Ba bam, bu, da ha ön ce ki rü ya mın

yo ru mu dur. Doğ ru su Rab bim onu ger çek kıl dı.

Ba na iyi lik et ti, çün kü be ni zin dan dan çı kar dı.

Şey tan be nim le kar deş le ri min ara sı nı aç tık tan

son ra, (O,) çöl den si zi ge tir di. Şüp he siz be nim

Rab bim, di le di ği ni pek in ce dü zen le yip ted bir

eden di. Ger çek ten bi len, hü küm ve hik met sa hi bi

O'dur." (Yu suf Su re si, 100)
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Ha tır la na ca ğı gi bi Hz. Yu suf rü ya sın da on bir yıl dız, gü neş

ve ayı ken di si ne sec de et mek te ler ken gör müş tür. Yıl lar son ra an ne si -

nin, ba ba sı nın ve kar deş le ri nin, ken di bu lun du ğu ko num iti ba riy le

ona say gı gös ter me le ri, ona hür met le ri nin bir ifa de si ola rak sec de et -

me le ri, özel lik le de kar deş le ri nin ona muh taç ko num da hu zu ru na

gel me le ri bu rü ya nın bir yo ru mu dur.

Dik kat edi lir se Hz. Yu suf tüm bun la rı izah eder ken, Allah'ı

an mak ta ve O'nu övüp yü celt mek te dir. Ve o ana ka dar ken di si nin ve

ai le si nin ya şa dı ğı tüm olay la rın, Allah ta ra fın dan be lir len miş bir pla -

na gö re ger çek leş ti ği ni açık la mak ta dır. Bu bir mü mi nin sa hip ol ma sı

ge re ken ör nek dü şün ce ve ko nuş ma şek li dir.  

Bu ra da Hz. Yu suf'un dik kat çe ken bir özel li ği de her şe yin

gü zel ta ra fı nı gör me si, her şe yi ha yır la yo rum la ma sı dır. Ör ne ğin

Allah'ın ken di si ne iyi lik et ti ği ni ve zin dan dan çı kar dı ğı nı söy le miş -

tir. Bu, tam an la mıy la bir mü min tav rı dır; olay la ra olum lu ve gü zel

göz le bak tı ğı nın ka nı tı dır. Hz. Yu suf hep Allah'ın ta ra fın da ol du ğu -

nu, Allah'ın yap tı ğı her şey den hoş nut ol du ğu nu bel li eden bir üs lup

kul lan mak ta, olum suz ya da Allah'a kar şı say gı da ku sur ola bi le cek

her tür lü üs lup tan ve ta vır dan ka çın mak ta dır. Allah'ın "di le di ği her -

şe yi pek in ce ted bir et ti ği ni, O'nun bi len, hü küm ve hik met sa hi bi ol -

du ğu nu" söy le me si de bu nun bir gös ter ge si dir. Hz. Yu suf'un bu yö -

nü tüm mü min ler için en gü zel ör nek ler den dir. 

HZ. YU SUF (AS)'IN SA Mİ Mİ DUA SI

Hz. Yu suf'un Allah'a son de re ce bağ lı, O'nu ve li edi nen bir

in san ol du ğun dan ve Allah'ı çok faz la zik ret ti ğin den, O'na sü rek li şü-

k ret ti ğin den ki tap bo yun ca bah set tik. Bu ger çe ği aşa ğı da ki ayet te,

Hz. Yu suf'un söy le di ği söz ler de de gör mek müm kün dür:
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"Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö -

net me im ka nı nı) ver din, söz le rin yo ru mun dan

(bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin ve ye rin ya ra tı cı sı,

dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü -

man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa -

lih le rin ara sı na kat." (Yu suf Su re si, 101)

Gö rül dü ğü gi bi Hz. Yu suf, sa hip ol du ğu tüm özel lik le rin

(hem mad di im kan la rın hem de bil gi ve ak lın) ken di si ne Allah ta ra -

fın dan ve ril di ği nin bi lin cin de dir. Bu na kar şı lık in kar eden ler, her şe yi

ken di ye te nek le riy le ka zan dık la rı nı zan ne der, ken di le ri ni göz le rin de

bü yü tür ve Allah'ın ni met le ri ne nan kör lük eder ler. 

Hz, Yu suf'un üst te ki ayet te bil di ri len dua sı ise, onun ima nı -

nın ve Allah kor ku su nun bir di ğer ifa de si dir. Allah ta ra fın dan se çil -

miş bir pey gam ber ol ma sı na rağ men, Müslüman ola rak öle bil me yi

ve sa lih le rin ara sı na gir me yi is te mek te dir. Ahi ret te ki ko nu mun dan

emin de ğil dir. Allah'tan sa mi mi bir şe kil de kork mak ta ve O'na ih ti -

yaç için de du a et mek te dir. 

İş te bu, bir mü mi nin sa hip ol ma sı ge re ken ör nek dav ra nış

ve dü şün ce şek li dir. Ken di le ri ni cen ne te la yık gö ren, Allah'ın sev gi li

kul la rı ol duk la rı nı öne sü re rek ahi ret te mut la ka kur tu luş bu la cak la -

rı nı id di a eden ve bu ki bir için de di ğer in san la rı kü çüm se yen ler, bü -

yük bir gaf let için de dir ler. Bu na kar şı lık ger çek mü min, her za man

için Allah'a kar şı bo yun eği ci olur, her za man için Allah'ın rı za sı nı

kay bet mek ten çe ki nir ve bu nun ge tir di ği te va zu için de olur. 

Her Müs lü ma na dü şen gö rev, Hz. Yu suf gi bi sa mi mi, te -

vek kül lü, ih las lı ve mü te va zi bir mü min ol mak ve Allah'a "Müs lü -

man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na kat" di -

ye sa mi mi yet le du a et mek tir.
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HZ. YU SUF (AS)'IN HA YA TIN DA HZ. MEH Dİ 
(AS)'A İŞA RET LER VAR DIR

Mu ham med Bâ kır aley his se lam bu yur du ki:

“BU İŞİN SA Hİ BİN DE MEH Dİ DE YU SUF'A

BİR BEN ZER LİK VAR DIR.” (Şeyh Mu ham med

b. İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni s. 189)
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Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de, Ku ran'ın Yu suf kıs sa -

sın da an la tı lan Hz. Yu suf'un ha ya tıy la, Hz. Meh di (as)'ın ha ya tı ara -

sın da çok bü yük ben zer lik ler ol du ğu ha ber ve ril miş tir. Pey gam be ri -

miz (sav)'in ver di ği bu bil gi doğ rul tu sun da Ku ran ayet le ri ne ba kıl dı -

ğın da, Hz. Meh di (as) ile il gi li ha dis ler le çok mu ta bık olay la rın yer al -

dı ğı gö rü lür (Doğ ru su nu Allah bi lir).

"Ebu Ba sir der ki: İmam Mu ham med Ba kır Aley -

his se lam'ın şöy le bu yur du ğu nu duy dum: "Bu

GAY BE TİN (MEH Dİ’NİN) SA Hİ BİN DE DÖRT

PEY GAM BE RİN SÜN NE Tİ VAR DIR:... De dim

ki: "HZ. YU SUF'UN SÜN NE Tİ NE DİR?" BU -

YUR DU Kİ: "ZİN DAN VE GAY BET."...  (Şeyh

Mu ham med b. İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni s.

190)

... SON RA MEH Dİ ALEY HİS SE LAM HZ. YU -

SUF'A BEN ZET MEK TE ve onun hal kı gör dü ğü -

nü ama hal kın onu gö re me di ği ni ve Hz. Ali'nin

de bu yur du ğu gi bi gök ten ni da olu na na dek

onun gö rül me ye ce ği ke sin dir. (Şeyh Mu ham med b.

İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni s. 167)
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HZ. YU SUF (AS), YA ŞA DI ĞI 
DÖ NE MİN MEH Dİ Sİ'DİR
Allah Ku ran'da, her dö nem de in san lar için “hi da ye te yö -

nel ten bir el çi” gön der di ği ni bil dir miş tir. Bü tün pey gam ber ler hi da -

yet ile gön de ril di ği, hi da ye te er di ren, ve si le olan ki şi ler ol du ğu na gö -

re, her pey gam ber bi rer Meh di'dir. “Hz. Yu suf da ya şa dı ğı dö ne min

Meh di si”dir. Bu yö nüy le de, ahir za man da or ta ya çı ka cak olan Hz.

Meh di (as)'ın ha ya tıy la, Hz. Yu suf'un ha ya tı bü yük ben zer lik ler gös -

ter mek te dir.

HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)'A DA
AL LAH KA TIN DAN ÖZEL BİR İLİM VE 
HİK MET VE RİL MİŞ TİR
Ku ran'da Hz. Yu suf'a Allah Ka tın dan özel bir ilim ve hik -

met ve ril di ği bil di ril mek te dir:

Ku ran'da Hz. Yu suf ile il gi li ola rak ve ri len bu bil gi ler den,

Hz. Meh di (as)'ın da söz le rin yo ru mu nu iyi bi le ce ği; özel bir ilim ve

"Böy le ce Rab bin se ni seç kin kı la cak, söz le rin

yo ru mun dan (kay nak la nan bir bil gi yi) sa na öğ -

re te cek..." (Yu suf Su re si, 6)

... Ona söz le rin yo ru mun dan (olan bir bil gi yi)

öğ ret tik... (Yu suf Su re si, 21)

Er gin lik ça ğı na eri şin ce, ken di si ne hü küm ve

ilim ver dik. İş te Biz, iyi lik ya pan la rı böy le

ödül len di ri riz. (Yu suf Su re si, 22)
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hik met sa hi bi ola ca ğı an la şıl mak ta dır. Ni te kim ri va yet ler de de Hz.

Yu suf gi bi, Hz. Meh di (as)'ın da Allah ta ra fın dan ken di si ne ve ril miş

“özel bir gü ce sa hip ol du ğu” bil di ril mek te dir.

O, kim se nin bi le me di ği giz li bir gü cün sa hi bi

ol du ğu için ken di si ne Meh di de nil miş tir.

(Ahir za man Meh di si nin Ala met le ri, Mü el lif: Ali

Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Kah ra man Neş ri yat, s.

77)

Bü yük İs lam alim le rin den Muh yid din

Ara bi, eser le rin de Hz. Meh di (as)'ın dik kat çe -

ken baş lı ca 9 özel li ği ni şu şe kil de be lirt mek te -

dir:

1. Ba si ret sa hi bi ol ma sı

2. Kut sal ki ta bı an la ma sı

3. Ayet le rin ma na sı nı bil me si

4. Ta yin ede ce ği kim se le rin hal ve ha re -

ket le ri ni bil me si

5. Öf ke len di ğin de bi le mer ha met ve ada -

let ten ay rıl ma ma sı

6. Var lık la rın sı nıf la rı nı bil me si

7. İş le rin gi rift ta raf la rı nı bil me si

8. İn san la rın ih ti ya cı nı iyi an la ma sı

9. Bil has sa ken di za ma nın da ih ti yaç his se -

di len gai bi ilim le re vu ku fu bu lun ma sı (bil me si)

gai bi (giz li, gö rün me yen) ilim ler den ha ber dar

ol ma sı. 
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)'A DA
AL LAH KA TIN DAN BİR NUR VE
GÜ ZEL LİK VE RİL MİŞ TİR
Ku ran'da Hz. Yu suf'un, çar pı cı bir gü zel li ğe sa hip ol du ğu

bil di ril miş tir:

Ha dis ler de ve ri va yet ler de ve ri len bil gi ler, Hz. Meh di

(as)'ın da gü zel li ğiy le son de re ce dik kat çe ki ci bir gö rü nü me sa hip ol -

du ğu an la şıl mak ta dır:

... (Yu suf'a da:) "Çık, on la ra (gö rün)" de di. Böy -

le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te) gö rün ce

(in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü yüt -

tü ler... (Yu suf Su re si, 31)

O (Meh di) gü zel bir de li kan lı dır, gü zel yüz lü -

dür. Yü zü nün nu ru ba şı na ve saç la rı nın si ya hı -

na ka dar yük se lir. (Meh di lik ve İma mi ye, s. 153

/İk düd Dü rer'den)

Hz. İmam Hü se yin (a.s)'in şöy le bu yur du ğu ri -

va yet olun muş tur: "Meh di kı yam et ti ğin de halk

onu ta nı ma ya cak tır. Zi ra o (Meh di hal ka gü zel

si ma lı bi ri ola rak ge le cek tir..." (Ikd-üd Dü rer, s.

41)
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Hum ran bin A'yân der ki: İmam Mu ham med Bâ -

kır aley his se lam'a: ... Se nin sa hi bin Hz. Meh di

(a.s.) ge niş ka rın lı dır, al nın da iz var dır, yü zü gü -

zel le rin ev la dı dır. (Ya ni yü zü gü zel dir) (bir ki şi -

ye hi ta ben) Allah rah met et sin." (Şeyh Mu ham med

b. İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni s. 253)

Yü zü par la yan yıl dız gi bi nur lu dur. (El-Kav lu'l

Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s.

33/Ki tab-ül Bur han Fi Ala ma til-il Meh diyy-il Ahir

Za man, s. 22)

... Yü zü gök yü zün de par la yan yıl dız gi bi dir.

(Dey le mi, c. IV, sf. 221, İb nu'l Cev zi, c. II, s. 558; Ali

b. Sul tan Mu ham med el-Ka ri el-Ha ne fi "Ri sa le tül

Meş reb el ver di fi mez he bil Meh di")

O (Meh di), or ta boy lu ve gü zel yüz lü bir genç -

tir... Yü zü nün nu ru, sa çı nın, sa ka lı nın ve ba şı -

nın si yah lı ğı üze ri ne gün gi bi par lar ve ona yü -

ce lik ve rir. (Ukay li "En-Nec mu's-sa kıb fi Be ya nı

En ne'l Meh di min Ev la dı Ali b. Ebi Ta lib Ale't-Te -

mam ve'l ka mal")

Meh di be nim ço cuk la rım dan dır. Onun yü zü,

par lak yıl dız gi bi dir. (Ukay li "En-Nec mu's-sa kıb

fi Be ya nı En ne'l Meh di min Ev la dı Ali b. Ebi Ta lib

Ale't-Te mam ve'l ka mal")
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ HZ. MEH Dİ (AS) DA,
BE LİR Lİ BİR DÖ NE ME KA DAR YA ŞA DI ĞI
TOP LUM DA TA NIN MA YA CAK TIR

Ya şa dı ğı top lum da ki in san lar Hz. Meh di (as)'ın üs tün özel -

lik le ri ni, yü rüt tü ğü ha yır lı fa ali yet le ri açık ça gör dük le ri hal de, Hz.

Meh di (as) ve ce ma ati ni tam ola rak fark ede me ye cek ler dir. Hz. Meh -

di (as)'ın bu du ru mu Hz. Yu suf'un ha ya tıy la bü yük ben zer lik gös ter -

mek te dir. Ku ran'ın, “(Ku rak lık baş la yın ca) Yu suf'un kar deş le ri ge -

lip ya nı na gir di ler, ONU TA NI MA DIK LA RI HAL DE ken di si on la -

Gü zel yüz lü dür. Yü zü nün nur la rı ona aza met

ve rir. (Mer'iy b. Yu suf b. Ebi be kir b. Ah met b.

Yu suf el-Mak di'si "Fe vai du Fe vai di'l Fikr Fi'l

İmam El-Meh di El-Mun ta zar")

... Yü zün de par lak yıl dız gi bi bir renk var dır...

(Fe vai du Fe vai di'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-

Mun ta zar, s. 12)

Ama Hüc cet (Meh di) hal kı ta nır, halk ise onu

ta nı ya maz. Tıp kı Yu suf gi bi. Yu suf hal kı ta nı -

dı ğı hal de on lar Yu suf'u in kar eder ler di. Son -

ra Hz. Ali şu aye ti oku du: “Kul la ra ya zık lar ol -

sun, Re sül on la ra gel dik çe onun la alay edi yor -

lar dı.” (Şeyh Mu ham med b. İb ra him-i Nu ma ni,

Gay bet-i Nu ma ni, s. 162)
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rı he men ta nı dı.” (Yu suf Su re si, 58) aye tiy le, Hz. Yu suf'un kar deş le -

ri nin onu ta nı ya ma dı ğı, an cak onun kar deş le ri ni ta nı dı ğı ha ber ve ril -

miş tir. Ha dis le rin işa re ti ne gö re de, Hz. Meh di (as) da, ay nı Hz. Yu -

suf gi bi ola cak; ilk baş lar da o in san la rı gö re cek ama in san lar onu fark

ede me ye cek ler dir. 

HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ HZ. MEH Dİ (AS) DA,
KEN Dİ SİN DEN ÜMİ DİN KE SİL Dİ Ğİ BİR
DÖ NEM DE OR TA YA ÇI KA CAK TIR

Kar deş le ri bir dü zen ku ra rak Hz. Yu suf'u bir ku yu ya at mış,

ba ba la rı na da 'Hz. Yu suf'u bir kur tun ye di ği ni' söy le ye rek üze ri ne

ya lan dan kan sü rül müş göm le ği ni ge tir miş ler dir. Ba ba sı bu an la tı -

lan la rın bir dü zen ol du ğu nu an la mış tır. An cak ba ba la rı da, Hz. Yu -

suf'un kar deş le ri de uzun yıl lar Hz. Yu suf'tan ha ber ala ma mış lar dır.

Da ha son ra Allah, hiç bek le me dik le ri bir za man da, Hz. Yu suf'u Mı -

sır'ın ha zi ne le ri nin ba şın da “güç ve ik ti dar” sa hi bi ola rak kar şı la rı na

çı kar mış tır:

"Sen ger çek ten Yu suf mu sun, sen sin öy le mi?"

de di ler. "Ben Yu suf'um" de di. "Ve bu da kar de -

şim dir. Doğ ru su Allah bi ze lü tuf ta bu lun du. Ger çek

şu ki, kim sa kı nır ve sab re der se, şüp he siz Allah, iyi -

lik te bu lu nan la rın kar şı lı ğı nı bo şa çı kar maz." (Yu -

suf Su re si, 90)
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Bu ayet ler, Hz. Meh di (as)'ın da çı kı şın dan ümi din ke sil di -

ği, in san la rın “Meh di” di ye bir kim se nin ol ma dı ğı id di asın da bu lun -

duk la rı bir dö nem de or ta ya çı ka ca ğı na işa ret et mek te dir. Yi ne ayet le -

rin işa re ti ne gö re bu dö nem de Allah Hz. Meh di (as)'ı, “güç ve ik ti dar

sa hi bi ve tüm ina nan la rın ma ne vi li de ri ola rak” or ta ya çı ka ra cak tır.

Pey gam be ri miz (sav) de bu du ru mu ha dis le rin de şöy le müj de le miş -

tir:

(Yu suf) De di ki: "Be ni (bu) ye rin (ül ke nin) ha zi ne -

le ri üze rin de (bir yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı

iyi) bir ko ru yu cu yum, (yö ne tim iş le ri ni de) bi le nim."

İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan

(ik ti dar) ver dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di -

ği yer de ko nak la dı. Biz ki me di ler sek rah me ti mi zi

na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay ba uğ rat ma -

yız. (Yu suf Su re si, 55-56)

İn san la rın ümit siz ol du ğu ve "Hiç Meh di fa lan

yok muş" de di ği bir sı ra da Allah Meh di'yi gön de -

rir... (Ali Bin Hu sa med din el-Mut ta ki, Ki tab-ul Bur han

fi-Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 55)
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... Meh di, Re su lul lah'ın bay ra ğı ile, in san la rın

baş la rı na be la üze ri ne be la yağ dı ğı ve çı kı şın dan

ümit ke sil di ği bir sı ra da çı kar... (Ali Bin Hu sa -

med din el-Mut ta ki, Ki tab-ul Bur han fi-Ala met-il

Meh diyy-il Ahir Za man, s. 55)

... ONUN (MEH Dİ'NİN) ZU HU RU ÜMİT SİZ -

LİK VE YE İS ES NA SIN DA DIR. (Şeyh Mu ham -

med b. İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni, s. 274)

HALK TAM ZU HUR DAN ÜMİ Dİ Nİ KES Tİ Ğİ

AN DA O MEH Dİ ZU HUR EDE CEK TİR! (Şeyh

Mu ham med b. İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni,

s. 301)

Da vud bin Ke sir-i Rık ki der ki: İmam Ebu Ab dul -

lah aley his se lam'a şöy le ar zet tim: ...Bu emir (ya ni

kı yam) (Hz. Meh di'nin çı kı şı) çok uza dı öy le ki,

kalp le ri miz da ral dı ve de rin hü zün den do la yı

ölü yo ruz. Bu yur du ki: "BU ZU HUR, DA HA

ÜMİT SİZ VE HÜ ZÜ NÜN DA HA ÇOK OL DU -

ĞU BİR ZA MAN DA VU KU BU LA CAK TIR.

(Şeyh Mu ham med b.İb ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu -

ma ni, s. 208)
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ(AS)'A
KAR ŞI DA KIS KANÇ LIK DU YU LA CAK TIR

Ku ran'da kar deş le ri nin, Hz. Yu suf'a kar şı bü yük bir kıs -

kanç lık duy duk la rı ve bu se bep le onu öl dür me yi da hi gö ze al dık la rı

bil di ril miş tir. Bu amaç la ona za rar ve re bil mek için tu zak kur muş, Hz.

Yu suf'u bir ku yu nun di bin de ölü me ter k et miş ler dir. Ayet te Hz.

Meh di (as) dö ne min de de, bir kı sım Müs lü man la rın da Hz. Meh di

(as)'a kar şı kıs kanç lık du ya cak la rı na ve bu se bep le ona cep he ala cak -

la rı na işa ret edil mek te dir. Yi ne bu kıs kanç lık ne de niy le Hz. Meh di

(as)'a kar şı mü ca de le ve ren kar şıt güç ler içe ri sin de yer ala cak la rı ve

Hz. Meh di (as)'ı et ki siz ha le ge ti re bil mek ama cıy la ona bir dü zen ku -

ru la ca ğı an la şıl mak ta dır.

HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ HZ. MEH Dİ (AS)'A DA
HAK SIZ LIK YA PI LA CAK TIR
Ku ran'da Hz. Yu suf'a pek çok de fa dü zen ku ru la rak hak sız -

lı ğa uğ ra tıl dı ğı an la tıl mış tır. Ön ce kar deş le ri onu öl dür me ama cıy la

bir tu zak kur muş, ar dın dan da ya nın da kal dı ğı ve zi rin ha nı mı Yu -

On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za

biz den da ha sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe kiş ti -

ren bir top lu lu ğuz. Ger çek te ba ba mız, açık ça bir

şaş kın lık için de dir." 

"Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın ki

ba ba nı zın yü zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın. On -

dan son ra da sa lih bir top lu luk olur su nuz." (Yu suf

Su re si, 8-9)
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suf'a if fe ti ne iliş kin bir if ti ra at mış tır. Bu ko nu yu bil di ren ayet ler den

ba zı la rı şöy le dir:

"Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra -

kın... (Yu suf Su re si, 9)

İç le rin den bir söz cü de di ki: "Eğer (mut la ka bir şey)

ya pa cak sa nız, öl dür me yin Yu suf'u, onu ku yu nun

de rin lik le ri ne bı ra kı n da bir yol cu ka fi le si al sın."

(Yu suf Su re si, 10)

Ak şam üs tü ba ba la rı na ağ lar va zi yet te gel di ler. De -

di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı -

yor duk. Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya -

mı zın) ya nın da bı rak mış tık. Fa kat onu kurt ye -

miş. Ne var ki biz doğ ru yu söy le sek bi le sen bi-

ze ina na cak de ğil sin." (Yu suf Su re si, 16-17)

Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu -

dur. An dol sun onun nef sin den ben mu rad is te -

dim, o ise (ken di ni) ko ru du. Ve an dol sun, eğer o

ken di si ne em ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa,

mut la ka zin da na atı la cak ve el bet te kü çük dü -

şü rü len ler den ola cak." (Yu suf Su re si, 32)

Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil le ri

gör me le ri nin ar dın dan, mut la ka onu bel li bir

vak te ka dar zin da na at mak (gö rü şü)ağır bas tı.

(Yu suf Su re si, 35)
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Ku ran'da Hz. Yu suf hak kın da ve ri len bu bil gi ler den, Hz.

Meh di (as)'ın da or ta ya çı kı şın dan ön ce ay nı şe kil de çe şit li hak sız lık -

la ra ma ruz ka la ca ğı an la şıl mak ta dır. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in

aşa ğı da ki ha dis le rin de de Hz. Meh di (as)'a pek çok kez hak sız lık ya -

pı la ca ğı ha ber ve ril miş tir:

...Biz öy le bir ev hal kı yız ki; Allah bi zim için ahi -

re ti dün ya ya ter cih et miş tir. Be nim ehl-i bey tim

(so yum) mu hak kak ben den son ra be la, ka çı rıl -

ma ve sür gü ne uğ ra ya cak tır. Ben den son ra ehl-

i bey tim (so yum) be la ve mih net ler le (ezi yet, sı -

kın tı) kar şı la şa cak lar ve dar be ma ruz ka la cak -

lar dır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il

Ahir Za man, s. 14)

... (Meh di) İki re kat na maz kı lar. Na maz dan dö -

nün ce şöy le der: "Ey in san lar! Üm met-i Mu ham -

med ve bil has sa onun ehl-i bey ti çok be la lar gör -

dü ve biz ler kahr (azap) ve HAK SIZ LI ĞA MA -

RUZ KAL DIK (uğ ra dık)." (Ki tab-ül Bur han Fi

Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 55)
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)'A DA
İF Tİ RA ATI LA CAK VE TU ZAK KU RU LA CAK TIR

Ku ran'da, ma sum ol du ğu na da ir de lil ler çok açık ol ma sı na

rağ men, yi ne de Hz. Yu suf'un hak sız ye re ve ka sıt lı ola rak suç lu gös -

te ril di ği bil di ril miş tir. Bu du rum Hz. Meh di (as)'ın da or ta ya çı kı şın -

dan ön ce çe şit li if ti ra la ra, tu zak ve komp lo la ra ma ruz ka la ca ğı na işa -

ret et mek te dir. Ni te kim Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de, “Hz.

Meh di (as)'ın da ya şa dı ğı top lum da zu lüm, ce fa, ezi yet ve bas kı gö -

re ce ği” ha ber ve ril miş tir. 

(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne an -

lat ma, YOK SA SA NA BİR TU ZAK KU RAR LAR.

Çün kü şey tan, in san için apa çık bir düş man dır."

(Yu suf Su re si, 5)

Son ra on lar da (YU SUF'UN İF FE Tİ NE İLİŞ KİN)

DE LİL LE Rİ GÖR ME LE Rİ NİN AR DIN DAN,

mut la ka onu bel li bir vak te ka dar ZİN DA NA

AT MAK (GÖ RÜ ŞÜ)AĞIR BAS TI. (Yu suf Su re si,

35)

Ama Allah halkın nefislerine karşı ZULMÜ,
CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, onu Mehdi’yi

halktan gizleyecektir. (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)'A DA
BİR KI SIM KA DIN LA RIN KOMP LO KUR MA SI
VE İF FE Tİ NE YÖ NE LİK İF Tİ RA AT MA LA RI

Ku ran'da ve zi rin ka rı sı nın, ma sum ol du ğu nu bil di ği hal de

Hz. Yu suf'un if fe ti ne yö ne lik if ti ra at tı ğı bil di ril miş tir. Ve zi rin ka rı sı,

bu if ti ra sı nı güç len di re bil mek için şe hir de ki bir ta kım ka dın la rı da

ken di si ne şa hit tut muş tur. Ayet le rin işa re tin den Hz. Meh di (as)'a

Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın, on dan mu rad

al mak is te di ve ka pı la rı sım sı kı ka pa ta rak:

"İs tek le rim se nin için dir, gel se ne" de di. (Yu suf)

De di ki: "Allah'a sı ğı nı rım. Çün kü o be nim Efen -

dim dir, ye ri mi gü zel tut muş tur. Ger çek şu ki, za -

lim ler kur tu lu şa er mez." (Yu suf Su re si, 23)

Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le -

ği ni ar ka dan çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da

ka dı nın efen di siy le kar şı laş tı lar. Ka dın de di ki:

"Ai le ne kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak tan

ve ya acı bir azap tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?"

(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad

al mak is te di."... (Yu suf Su re si, 25-26)

Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil -

le ri gör me le ri nin ar dın dan, mut la ka onu bel li

bir vak te ka dar zin da na at mak (gö rü şü)ağır

bas tı. (Yu suf Su re si, 35)
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kar şı da bir grup ka dı nın bir lik olup komp lo ku ra cak la rı ve ona da,

“bir ka dı na kar şı suç iş le di ği id di asıy la if ti ra atı la ca ğı” an la şıl mak -

ta dır. Hz. Yu suf ken di si ne ku ru lan bu komp lo se be biy le ha pis ce za -

sıy la ce za lan dı rıl mış ve uzun yıl lar hak sız ye re ha pis te kal mış tır. Bu

du rum, Hz. Meh di (as)'ın da bu tarz ya lan ve uy dur ma ba ha ne ler le

ma sum ol du ğu hal de hak sız ye re ha pis le ce za lan dı rı la ca ğı na işa ret

et mek te dir. 

HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)
DEV RİN DE Kİ YÖ NE TİM DE, ONUN HAK LI
VE SUÇ SUZ OL DU ĞUN DAN EMİN OLA CAK; 
AMA BA ZI Sİ YA Sİ NE DEN LER LE ONU        
HAP SET ME GÖ RÜ ŞÜ AĞIR BA SA CAK TIR

Hz. Yu suf'un ma sum ol du ğu or ta da ki de lil ler den çok açık

bir şe kil de an la şıl mış tır. An cak yö ne ti ci ko nu mun da ki kim se ler bu

de lil le ri çok açık gör dük le ri hal de, ba zı si ya si se bep ler le Hz. Yu suf'a

kar şı ku ru lan dü ze ni ka bul et miş ve onu suç lu bul muş lar dır. Hz. Yu -

suf'un bu du ru mun dan, Hz. Meh di (as)'ın da ken di si ni sa vun mak ve

hak sız ol du ğu nu is pat la mak için çok güç lü de lil ler su na ca ğı, an cak

yö ne ti ci ko nu mun da ki ki şi le rin bu açık de lil le re rağ men ba zı si ya si

se bep ler le onu ha pis le ce za lan dı ra cak la rı an la şıl mak ta dır.

Son ra on lar da (Yu suf'un if fe ti ne iliş kin) de lil -

le ri gör me le ri nin ar dın dan, mut la ka onu bel li

bir vak te ka dar zin da na at mak (gö rü şü)ağır

bas tı. (Yu suf Su re si, 35)
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HZ. YU SUF (AS) Gİ Bİ, HZ. MEH Dİ (AS)'IN DA
GAY BET (HA PİS) DÖ NE Mİ OLA CAK TIR 

Hz. Yu suf ilk ola rak ku yu da, da ha son ra da uzun yıl lar bo -

yun ca bir zin dan da hap se dil miş tir. Yu suf aley his se lam bi ri kı sa di ğe -

ri uzun sü re iki de fa in san la rın gö zün den kay bol muş tur. Bi rin ci de,

Yu suf (as) ku yu ya bı ra kıl mış, kı sa bir sü re son ra ora dan ge çen ka fi le

onu ora dan çı kar mış, ikin ci de ise hak sız ye re zin da na atıl mış, uzun

bir müd det ora da kal mış tır. Fa kat son ra dan ma sum lu ğu an la şı la rak,

zin dan dan da çı kar tıl mış tır.

Ni te kim onu gö tür dük le ri ve ku yu nun de rin lik le -

ri ne at ma ya top lu ca dav ran dık la rı za man, Biz

ona (şöy le) vah yet tik: "An dol sun, sen on la ra ken di -

le ri, far kın da de ğil ken bu yap tık la rı nı ha ber ve re cek -

sin." (Yu suf Su re si, 15)

... böy le ce da ha ni ce yıl lar (Yu suf) zin dan da

kal dı. (Yu suf Su re si, 42)

Se dir-i Sey re fi der ki: İmam Ebu Ab dul lah Ca -

fer-i Sa dık aley his se lam'dan duy dum ki: Şöy le

bu yur du: "Bu işin sa hi bin de (Hz. Meh di

(a.s.)'de) Yu suf'a bir ben zer lik var dır." Şöy le

ar zet tim: Sen bi ze bir GAY BE Tİ (hap si) ve ya

HAY RE Tİ bil di ri yor gi bi sin.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Hz. Meh di (as) da Hz. Yu suf gi bi ha ya tı nın çe şit li dö nem le -

rin de pek çok kez hap se di le cek tir. An cak ay nı Hz. Yu suf gi bi Hz.

Meh di (as)'ın da ma sum ol du ğu na da ir de lil ler çok açık ola cak tır. 

RÜ YA SIN DA ON BİR YIL DIZ, GÜ NEŞ VE AY'IN
HZ. YU SUF (AS)'A SEC DE ET ME LE Rİ, İS LAM
DÜN YA SI NIN HZ. MEH Dİ (AS)'IN MA NE Vİ
Lİ DER Lİ Ğİ AL TIN DA TOP LAN MA SI NA
İŞA RET ET MEK TE DİR

Hz. Yu suf'un, rü ya sın da Yıl dız, Gü neş ve Ay'ı ken di si ne

sec de eder ler ken gör müş, iler le yen yıl lar da da Allah, Hz. Yu suf'u Mı -

sır'a yö ne ti ci kıl mış tır. Bu du rum Hz. Meh di (as)'ın ha ya tı na yö ne lik

de çok önem li işa ret ler içer mek te dir. Bi lin di ği gi bi ge nel lik le İs lam

ül ke le ri nin bay rak la rın da Yıl dız, Gü neş ve Ay amb lem le ri yer al mak -

ta dır. Hz. Yu suf ile il gi li bu ayet le rin işa re tin den, tüm İs lam ül ke le ri -

nin Hz. Meh di (as)'ın ma ne vi li der li ği al tın da top la nıp bir lik ola cak -

la rı, Hz. Meh di (as)'ın da bu şe kil de tüm Müs lü man la rın ma ne vi li -

de ri ola ca ğı an la şıl mak ta dır.

Ha ni Yu suf ba ba sı na: "Ba ba cı ğım, ger çek ten ben

(rü yam da) ON BİR YIL DIZ, GÜ NEŞ'İ VE AY'I

gör düm; ba na sec de et mek te ler ken gör düm" de miş -

ti. (Yu suf Su re si, 4)

(Ba ba sı) De miş ti ki: "Oğ lum, rü ya nı kar deş le ri ne

an lat ma, yok sa sa na bir tu zak ku rar lar. Çün kü şey -

tan, in san için apa çık bir düş man dır." (Yu suf Su re -

si, 5)
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HZ. YU SUF (AS)'IN KEN Dİ İS TE Ğİ OL MAK SI ZIN

MI SIR'IN YÖ NE Tİ Cİ Lİ Ğİ NE GE Tİ RİL ME Sİ Gİ Bİ,

HZ. MEH Dİ (AS)'A DA KEN Dİ

İS TE Ğİ DI ŞIN DA Bİ AT EDİ LE CEK TİR
Yu suf Su re si'nde, Hz. Yu suf'un ken di is te ği ol mak sı zın bu -

lun du ğu ül ke nin kra lı ta ra fın dan doğ ru lu ğu, ada le ti, bil gi si, gü ve ni -

lir li ği se be biy le ül ke nin yö ne ti mi ni üst len mek üze re ba şa ge ti ril di ği

ha ber ve ril mek te dir:

Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de, Hz. Meh di (as)'ın da

ben zer bir du rum içe ri sin de bu lu na ca ğı bil di ril miş tir. Hz. Meh di (as)

gö re vi ne baş la dı ğı ilk dö nem ler de in san lar ara sın da “Meh di" sı fa tıy -

Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin, onu ken -

di me bağ lı kı la yım." Onun la ko nuş tu ğun da da

(şöy le) de di: "Sen bu gün bi zim ya nı mız da (ar tık)

önem li bir yer sa hi bi sin, gü ve ni lir (bir da nış -

man-yö ne ti ci)sin." (Yu suf Su re si, 54)

(Yu suf) De di ki: "Be ni (bu) ye rin (ül ke nin) ha zi ne le -

ri üze rin de (bir yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı iyi)

bir ko ru yu cu yum, (yö ne tim iş le ri ni de) bi le nim."

(Yu suf Su re si, 55)

İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im -

kan (ik ti dar) ver dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da)

di le di ği yer de ko nak la dı. Biz ki me di ler sek rah me -

ti mi zi na sib ede riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay ba

uğ rat ma yız. (Yu suf Su re si, 56)
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la ta nın ma ya cak ve bi lin me ye cek tir. An cak ha dis ler de bil di ri len Hz.

Meh di (as)'ın özel lik le ri nin ta ma mı nın bu kim se de bi ra ra ya gel miş

ol ma sı, za man la ge niş kit le le rin dik ka ti ni çe ke cek tir. İn san lar, Pey -

gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de bil di ri len ge rek fi zik sel özel lik le riy -

le ge rek se Hz. Meh di (as)'ın ye ri ne ge ti re ce ği fa ali yet ler le il gi li ala -

met le rin ta ma mı nı on da gör me le rin den do la yı ona, “Hz. Meh di (as)

da ol ma sı ge re ken tüm ala met ler sen de mev cut” di ye rek de lil ge ti -

re cek ve onun Hz. Meh di (as) ol du ğu id di ası nı öne sü re cek ler dir.

Ama bu na rağ men Hz. Meh di (as) hiç bir za man için “ben Hz. Meh -

di'yim” de me ye cek ve ken di si ne yö nel ti len Meh di lik id di ala rı nı

ıs rar la ka bul et me ye cek tir. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in ha dis le rin de Hz. Meh di (as)'ın içe -

ri sin de bu lu na ca ğı bu du rum şöy le ha ber ve ril miş tir:

“Sen Meh di'sin” de dik le rin de o ka bul et me ye -

cek...” (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il

Mun ta zar, Bek le nen Meh di'nin Ala met le ri, s. 40)

“Ken di si ne “se nin is min bu dur, ba ba nın is mi

şu dur, ala met ler sen de mev cut tur” di ye cek ler,

an cak o yi ne ka bul et me ye cek...” (El-Kav lu'l

Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, Bek le -

nen Meh di'nin Ala met le ri, s. 40) 
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Tüm bu ha dis ler, ay nı Hz. Yu suf'un ken di ta le bi ol mak sı zın

ül ke nin yö ne ti ci li ği ne ge ti ril me si gi bi, Hz. Meh di (as)'a da ken di is te -

ği ol mak sı zın, tüm dün ya Müs lü man la rı nın ma ne vi li der li ği ni üst -

len me si için bas kı ya pı la cak ve Müs lü man lar ona zor la bi at ede rek

ta bi ola cak lar dır.

“... Meh di'ye, Dec ca li yet'e ve din siz le rin zul -

mü ne kar şı bi zi ko ru maz san bü tün gü na hı mız

ve dö kü len kan la rı mız boy nun da ol sun” di ye -

cek ler. Bu ko nuş ma dan son ra (ma ne vi so rum -

lu luk al ma mak için) Meh di ma ne vi li der li ği

ka bul ede cek tir.” (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma -

til Meh diyy-il Mun ta zar, Bek le nen Meh di'nin Ala -

met le ri, s. 40)

(MEH Dİ) AN CAK BAS KI İLE BA ŞA GEÇ ME -

YE RA ZI OLA CAK TIR. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi

Ala met-il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 48) 

İn san lar ni ha yet Meh di'ye ge lir ler ve ... KEN Dİ -

Sİ İS TE ME Dİ Ğİ HAL DE, ONA Bİ AT EDER -

LER. (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir

Za man, s. 31) 

SA HİP LE Rİ (MEH Dİ) ÇE Kİ NİR VE NE Tİ CE -

DE İS TE ME Dİ Ğİ HAL DE Eh li Be dir sa yı sın ca

in san ona, bi at eder. (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-

il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 34)



H Z .  Y U S U F  ( A S )

YU SUF SU RE Sİ'NDE, AHİR ZA MAN DA Kİ
EKO NO MİK KRİ ZE DE İŞA RET LER VAR DIR

Ayet ler de, ha pis te ol du ğu sı ra da Hz. Yu suf'tan dö ne min

hü küm da rı nın gör dü ğü bir rü ya yı yo rum la ma sı is ten di ği bil di ril miş -

tir. Hz. Yu suf bu rü ya nın “uzun sü re li bir eko no mik zor lu ğa” işa ret

et ti ği ni söy le miş tir.

� Pey gam be ri miz (sav)'in Hz. Yu suf'un ha ya tın da Hz. Meh di

(as)'ın ha ya tıy la ben zer lik ler ola ca ğı nı bil dir miş ol ma sı, o

dö nem de ki gi bi Hz. Meh di (as)'ın çı kı şın dan ön ce de yer yü -

zün de cid di bo yut lar da bir eko no mik kriz ya şa na ca ğı na

(Zin da na gi dip:) "Yu suf, ey doğ ru (söz lü in san)... Ye -

di be si li ine ği ye di za yıf (ine ğin) ye di ği ve ye di ye şil

ba şak la di ğer le ri ku ru olan (rü ya) ko nu sun da bi ze fet -

va ver. Uma rım ki in san la ra da (se nin söy le dik le rin -

le) dö ne rim, bel ki on lar (bu nun an la mı nı) öğ ren miş

olur lar."

De di ki: "Siz ye di yıl, ön ce le ri (ek ti ği niz) gi bi

ekin ekin, ye di ği ni zin az bir kıs mı dı şın da (ka la -

nı nı) biç tik le ri ni zi ba şa ğın da bı ra kın."

Son ra bu nun ar ka sın dan (ku rak lı ğı) zor lu ye di

yıl ge le cek tir, sak la dı ğı nız az bir mik tar dı şın -

da, da ha ön ce bi rik tir di ği ni zi yi yip bi ti re cek tir."

Son ra bu nun ar ka sın dan bir yıl ge le cek tir ki, in -

san lar on da bol bol yağ mu ra ka vuş tu ru la cak ve

on da sı kıp-sa ğa cak lar." (Yu suf Su re si, 46-49)
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işa ret et mek te dir. Ayet te işa ret edi len eko no mik sı kın tı -

nın, gü nü müz de dün ya ça pın da ya şa nan bü yük eko no -

mik kriz ol ma sı kuv vet le muh te mel dir (Doğ ru su nu Allah

bi lir).

� Yi ne Hz. Yu suf'un “ku rak lı ğı zor lu ye di yıl” söz le riy le

bah set ti ği kıt lık ve eko no mik zor luk yıl la rı, 2007 ve 2008 yıl -

la rı na işa ret edi yor ola bi lir (Doğ ru su nu Allah bi lir).

� Hz. Yu suf, “inek ve buğ day”dan bah se di len rü ya yı yo rum -

la mış ve o dö nem de ya şa na cak eko no mik zor lu ğa kar şı, “ta -

rı ma önem ve ril me si nin çö züm ola ca ğı nı” söy le miş tir. Bi -

lin di ği gi bi “inek ve buğ day”, ta rım ve hay van cı lı ğın en

önem li ka lem le ri dir. Do la yı sıy la Hz. Yu suf'un yap tı ğı yo -

rum dan, “ahir za man da Hz. Meh di (as)'ın çı kı şın dan ön ce

ya şa na cak eko no mik kriz sı ra sın da da, ta rım ve hay van cı -

lı ğa önem ve ril me si nin çö züm ola ca ğı” an la şıl mak ta dır.

� Ayet le rin işa re tin den bu eko no mik kri zin “blok ola rak tek

bir dö nem” ya da “tek rar lı bir dö nem” de ola bi le ce ği an la -

şıl mak ta dır.
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T üm ki tap bo yun ca Hz. Yu suf'un ha ya tı Ku ran'da ve Pey gam -

ber Efen di miz (sav)’in ha dis-i şe rif le rin de an la tı lan lar doğ -

rul tu sun da in ce len di. Biz ler Hz. Yu suf ile il gi li bil gi le ri an cak

Allah'ın bil dir me siy le ve O'nun izin ver di ği ka da rıy la bi le bi li riz.  Bu -

nun dı şın da ne ek sik ne faz la bir söz söy le me hak kı na sa hip ola ma -

yız. Ni te kim Allah bu ger çe ğe işa ret et miş ve Yu suf Pey gam ber le il -

gi li ola rak bü tün bu an la tı lan la rın as lın da gayb ha ber le rin den ol du -

ğu nu bil dir miş tir. Hz. Yu suf'un sa mi mi du ası nın ak ta rıl ma sı nın ar -

dın dan, Yu suf kıs sa sı aşa ğı da ki ayet le bi ti ril miş tir:

Bu, sa na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir.

Yok sa on lar, (Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze -

ni ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe top lu ca ka rar

ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din. (Yu suf

Su re si, 102)

Allah bi ze bu gayb ha ber le ri ni bil dir mek le, hem ha ya tı mız -

da kul la na ca ğı mız önem li hik met ler öğ ret mek te, hem de geç miş te ki

pey gam ber le ri ta nı ya rak on la rı ken di mi ze ör nek al ma mı zı ko lay laş -

Sonuç
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tır mak ta dır. Hz. Yu suf'u, Hz. Ya kup'u ve ya di ğer pey gam ber le ri bu

dün ya da gör me şan sı mız yok tur. An cak Ku ran'ı dik kat li bir bi çim de

oku ya rak, pey gam ber kıs sa la rı üze rin de de rin şe kil de te fek kür ede -

rek, için de bu lun duk la rı or ta mı, gös ter dik le ri ör nek ta vır la rı zih ni -

miz de iyi can lan dı ra rak ve yo rum la ya rak, pey gam ber le ri ta nı ya bi lir

ve on la rın üs tün ma ne vi yat, akıl ve ih la sın dan is ti fa de ede bi li riz. 

Bu yüz den her in san, bu ki tap ta oku duk la rı nı iyi dü şün me -

li, Hz. Yu suf'un ve Hz. Ya kub'un hik met le ri ni iyi te fek kür et me li ve

bun la rı gün lük ha ya tı na na sıl ge çi re bi le ce ği ni yo rum la ma lı dır. Ba şı -

na ge len sı kın tı ve zor luk lar kar şı sın da ümit siz li ğe ka pı lı yor mu? Ve -

ya Müslüman la rın zor du ru mu nu gö rün ce, "bu du ru mun dü zel me si

çok zor, ya pa cak bir şey yok" di ye mi dü şü nü yor? Eğer böy le dü şü -

nü yor sa, bil me li dir ki bu çok bü yük bir gaf let tir. Ku yu ya atı lan, ar -

dın dan kö le ola rak ucuz bir fi ya ta sa tı lan, çir kin bir if ti ra ya uğ ra yan,

son ra suç suz ye re zin da na atı lan, zin dan da da yıl lar bo yu unu tu lan

Hz. Yu suf'un sab rı nı, ka rar lı lı ğı nı ve Allah'tan as la ümit kes me yen

üs tün ima nı nı dü şün me li ve ona gö re ken di si ni ge rek siz yıl gın lık lar -

dan ve ümit siz lik ler den kur tar ma lı dır. Hz. Yu suf'un, üst üs te ge len

ve za hir de her bi ri ay rı bi rer zor luk gi bi gö zü ken bu olay la ra rağ men,

bir an da Allah'ın lüt fuy la kur tul du ğu nu ve bü yük bir ni me te ka vuş -

tu ğu nu iyi dü şün me li dir. 

Gü nü müz de de ya şa nan her olay da, ay nen Hz. Yu suf'un

ha ya tı gi bi ku sur suz bir İla hi pla nın iş le di ği ni, Allah'ın her ola yı ha -

yır ve hik met le ya rat tı ğı nı sa kın unut ma yın. Unut ma yın ki Allah her -

şe ye ka dir dir ve ken di si ne iman edip sa mi mi bir şe kil de bağ la nan,

di ni ne hiz met et mek için ih las la ça lı şan kul la rı nın dai ma yar dım cı sı -

dır. Mü min le re hiç umul ma dık yer den hiç umul ma dık ni met ler ve rir,

on la ra he sa ba kat ma dık la rı yön den yar dım eder. İn sa nın tek va zi fe-

si, bu ger çe ğe sa mi mi ola rak iman et mek ve bu na gö re ya şa mak tır.
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D
ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek

ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı

bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız mad -

de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de ve can lı lar da

çok mu ci ze vi bir dü zenbulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle

ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyon fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat -

mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori -

si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi -

lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü-

sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra dayalıdır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin bi -

lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın-

da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler den

son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu

or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril -

Evrim
Yanılgısı



miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo -

lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi

fark lı alan lar dan ge len çok sa yı -

da bi lim ada mı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıla-

rın kökenini Yaratılış gerçeğiyle

açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve

ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel

de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya

de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu,

ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le,

bu ra da da özet le mek te ya rar var -

dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmak-

la birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünya-

sının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında

yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince

karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan

geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendi-

sinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi,

teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la -
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ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu -

nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı -

nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış -

tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi -

lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul -

gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir.Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger -

çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori -

nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len

ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü

olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde te-
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sadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu,

bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti. Çün -

kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı ya

sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne -

ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can-

lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey-

di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın

üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re -

le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın

can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha

son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze -

rin de ki kurt lar ken di lik le rin den

oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı -

rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va -

lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil -

dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya -

yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev -

Fran sız bi yo log 
Lo uis Pas te ur
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ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun

ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he

gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on and The Ori -

gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di -

ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı -

kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha

da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi -

yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta -

kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et -

me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si -

nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta-

yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa -

rin, Ori gin of Li fe, (1936) New York,

Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint),

s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler,

ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka -

vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar.

Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı

kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan

1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel

dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia

En son ev rim ci kay nak la rın da 
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son dere-

ce bü yük bir aç maz dır. 
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et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek -

le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no -

asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu

de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya

ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New

Evi den ce on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame -

ri can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos -

fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler, Mo le cu lar

Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis of Small Mo -

le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens -

ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998

yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip

ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü -

zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

melerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha kompleks-

tir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir pro-

tein bile üretilememektedir.
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Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile

gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girer-

ler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin

dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası  bir proteinin oluşması için başka prote-

inlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin tesadüfen oluş-

ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de bi-

rer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlı-

ğı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olma-

dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilme-

si için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, ek-

siksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması

gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA mole-

külü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin,

eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kü-

tüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.
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Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi -

si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı

aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et -

mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or -

ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak -

ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c.

271, Ekim 1994, s. 78)

Addddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (((((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrun Yahya)

Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de -
re ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA
mo le kü lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min den
olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li bü tün fi zik sel
özel lik le rin şif re le ri yer alır. İn san DNA’sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya yak la -
şık 900 cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le si ne
ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gere-

kir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı-

ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış-

tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı -

yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce -

si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -

hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir

şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of

Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964,

s. 189)



145

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir -

di? Dar win, ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la -

yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya -

şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re,

can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik -

sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun -

da ye ni tür ler or ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La -

marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş -

ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için

ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak

için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö -

Doğal seleksiyonun evrim

teorisine kazandırdığı

hiçbir şey yoktur. Çünkü

bu mekanizma, hiçbir za-

man bir türün genetik bil-

gisini zenginleştirip

geliştirmez. Hiçbir zaman

bir türü bir başka türe çe-

virmez.
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nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac -

si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin -

le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl -

ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na"

ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son la -

rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi -

nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı

de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas -

yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma -

la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde

bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, ka-

nat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar can-

lıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na ge -

lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel

bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de

özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya

et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir
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Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan be ri
si nek le ri mu tas yo na uğ ra ta rak, fay -
da lı mu tas yon ör ne ği oluş tur ma ya
ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca sü ren
bu ça ba la rın so nu cun da el de edi -
len tek so nuç, sa kat, has ta lık lı ve
ku sur lu si nek ler ol du. Üstte nor mal
bir mey ve si ne ği  ve altta mu tas yo -
na uğ ra mış di ğer bir mey ve si ne ği
görülmektedir.

de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek

ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona

yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of

Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu -

tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü.

An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu -

tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik

olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El -

bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se -

lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa -

maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha -

ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en

açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına

göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir

canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde or-

taya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren

uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür -

ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen can-

lılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan

da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıları-

nın ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:nu şöy le açık -

la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri

mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa -

de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of

Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964,

s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının



YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR

295 milyon
yıllık deniz
kestanesi
fosili

50 milyon
yıllık se-
koya yap-
rağı fosili

Fo sil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy -

du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol muş lar ve soy la rı de -

vam et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö -

cek ler hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma

aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm canlıları Yüce Allah

yaratmıştır.

54 - 37 milyon yıllık güneş balığı fosili

125 milyon
yılık köpüklü
Ağustos bö-
ceği fosili

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sa-

yısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara

geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve

her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir

süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürü-

lecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum -

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma -

mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev -

rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik -

siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya

da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de -

me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De -

rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish

Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu

ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in

ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös -

te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim -
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leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın

tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi -

yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga-

ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek -

sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol -

ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can-

lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz

ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir

akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on

Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de

or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in

san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın

kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu

birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı

varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların

yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört te-

mel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu nu"

an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te so -

yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc -



ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü

iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş

kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü -

ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş -

tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger

Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo -

pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s.

389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san

ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra lo pit -

he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le-

ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya -

li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu

as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu -

cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te

ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog:

Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata-

sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl -

ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker,

Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas-

kı, New York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai

Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens in san ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Ti me,

Ka sım 1996)
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Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer -

siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la -

rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi -

nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı)

çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri

di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim -

sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c.

85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı

may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la

ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li

ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka -
lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may -
mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter -
me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek
dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar -
dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri
ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler
oluş turur lar. 

SAH
TE
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Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri

üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim

adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta-

da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so -

nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan bu

alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan -

ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm -

kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin

çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly

Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons,

1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım in -

san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan

iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz ev -

rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le

an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la yı -
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sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di -

ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı -

ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya

ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir -

se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney"

ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le

ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye -

lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan

fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol

mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı -

mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re

ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka -

dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem

ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin

ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar

ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta

tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş -

ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul -

lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin -

lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül -

bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka -

ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun -

la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı,

sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den

hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var -

lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz -

lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da

baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya -

pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de,

an cak Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu da ha
iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge -
rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge -
rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul -
la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka -
dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa -

ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst -

te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise

göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce -

vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya

ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez -

de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun -

du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın

as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir.

An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si -

niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo ji -

si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an -

da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın

ve çev re ni ze ba kın. Şu an da  gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü-

yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya -

nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra-

nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış -

mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya -

pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba -

kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik

ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu

bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek -

te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin -
ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki oluş -
tu rur lar. Gö rü yo rum der ken, as lın da
zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri nin et ki -
si ni sey re de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık bey-

nin bulunduğu yere kadar giremez.
Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranlık, ışığın asla ulaş-
madığı, belki de hiç karşı-

laşmadığınız kadar ka-
ranlık bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri
karanlıkta ışıklı,

pırıl pırıl bir dün-
yayı seyredersi-
niz.

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek

müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık,

ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar

net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la -

ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın te -

sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran

te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö -

rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki -

şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa -

dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku -

lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir;

or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku-

lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin -

de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka -

pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır.

Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la -

ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci -

haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin

ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa,

ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la -

rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu

ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan

bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka -

li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği

en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs -

mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç -

tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in -

san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz -

dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya

pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum,

in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve

ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la rın

cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik

sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da

bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An -

cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız:

Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan
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kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı

al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri -

ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne -

den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler.

Çün kü bu şu ur, Allah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret -

mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte -

sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san -

ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge-

li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yüce Allah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı -

ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la açık -

ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak -

kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç -

bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la -

rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin

bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih

bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün -

de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu -

tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı"

ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den as-

la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya -

list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi -

le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir

ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin,

"ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge -
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tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter -

ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık -

la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya -

lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me -

si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya şa tı lan

bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den baş ka hiç bir

var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi linç siz mad de nin, ha -

ya tı var ettiğine ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın,

ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li -

na la rın ve in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan

yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu ka bul

eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek

için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedir-

ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san lar ise,

şu açık ger çe ği gö rürler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil gi ve ak la sa hip

olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en

ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren

Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et ki-

si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim

ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin

ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va ri lin

içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın ka rı -

şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin,

üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank

Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç -

ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san -

lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki-

li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de

in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne

im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan

ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. 

Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın -

dan, Hz. İb ra him (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa

(as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap -

ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du -

rum, Allah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Allah, ba zı in san la rın

an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe -

cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et mez;

inan maz lar. Allah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le -

ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si,

6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la

gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir,

hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Allah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan ma -

ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel se ler

de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu -

ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san la-

rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo -

zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum -

dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve

man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın

dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la

bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip

ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü
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özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na -

tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir

açık la ma sı yok tur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kim-

selerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve

Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz.

Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı nca, in san la rın göz le ri ni bü yü le di ler,

on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.

(Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişler-

dir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu de-

lil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi "uydurduklarını yutmuş"

yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la t" di ye vah yet tik. (O da fır la tı n ca) bir de

bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce

hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün  yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı.  Ora -
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da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf

Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki le yen

bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı ile, söz  ko -

nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le,

bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa -

vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger -

çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du -

ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve

ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug -

ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la -

mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin

ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik -

na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl -

maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge -

rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te -

sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri -

hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır.

Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze -

rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen

bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün -

mek te dir.

164

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize                 
öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


