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Bu Sûre, Yusüf aleyhisselâm n k ssas zikrolunan bir Sûredir ki hepsi hicretten mukaddem nâzil olmu'tur,

Mekkiyyedir. Nisaburî tefsirinde zikrolundu,una göre hicret zaman nda Mekke ile Medine aras nda

nâziloldu,u da söylenmi'tir.

Âyetleri - Yüz on birdir.

Kelimat - Bin yedi yüz alt .

Hurufu - Yedi bin yüz altm ' alt .

Fas las -

æPâP‰P4Pa harfleridir.

Sebebi nüzulü - Rivayet olunuyor ki Yehûd ulemas Mekke mü'riklerinin rüesas na «Beni 6sraîl ne

sebeble M s ra geçmi'lerdi, Muhammede sorun bakal m ne diyecek» diye telk n etmi'ler, onlar da sormu'

bu sûri nâzil olmu'tur. Netekim «
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ta'birinde buna i'aret vard r. Muhammed ibni 6shak n kavline göre de sebebi, Resulullaha kavminin yapt ,

ezadan dolay Hazreti Yusüfe karde'lerinin yapt , hased ve ezay ve buna mukabil Allah tealân n ikram ve

ihsan n beyan ile tesliyettir. Sa'd ibni Ebi vakkas rad yallahü anhten nakledildi,ine göre de «Kur'an, inzal

olundu, üzerine bir zaman tilâvet buyurdu «

bä� î¤Ü� Ç� o
� –
¤ –
� Ó� ì¤Û� = bize k ssa anlatsan» dediler.

Binaenaleyh bu nâzil oldu»
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Meali <erifi

«

ŠÛa » bunlar i'te âyetleridir sana o mübîn kitab n 1 Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik,

gerek ki ak l irdiresiniz 2 Sana bu Kur'an vahyetmemizle biz bir k ssa anlat yoruz ki ahsenülkassas senin

ise do,rusu bundan evvel hiç hâberin yoktu 3

1.

›® Š¨Û¬a « ŠÛa » - (sûrei «Yunüs» e bak) « a‰ âü ÑÛa », Allahü a'lem bak n z

içeriden gelip a, zlarda çalkalanan o heca harfleri ne sirri ilâhîdir!

ya'ni bu Sûre
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MÜBîN, sûrei «Hud» da dahi geçti,i üzere «

›Ù
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Bunlar - bu «

ŠÛa »

o mubîn kitab n âyetleridir. -

ò¦ã� b2� a¡ På
¢ îj¡í¢ Pæ
� b2� a� » den ismi fa ldir ki lâz m

da müteaddi de olur. Lâz mdan mübîn nefsinde zahir ve beyyin ya'ni haddi zat nda ne oldu,unu aç k,

kendini beyana kendisi kâfi olan demektir. Müteaddisi de beyan edici, zhar edici, ay rd edici demek olur.

Bir de lisan gayet güzel, murad n yerine göre diledi,i gibi anlat r, fas h ve beli, ma'nâs na gelir ve Kur'an

azîmü''an hüdâ, nur, furkan bir kitab hakîm, bir katab mufassal oldu,u gibi her ma'nâs le bir kitab

mübîndir de.

Evvelâ, bütün bülgay Arabi ve hattâ bütün 6ns-ü Cinni 6'caz haysiyyetile min ndillah nâzil olmu' bir

kitab
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oldu,unu kendinden ba'ka hiç bir delile muhtac olm yacak surette bizzat kendi mevcudiyyetiyle isbata kâfi

bir kitabd r. «
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mezak nca bu, bizatihi beyyin, bittecribe sabit, lâraybefih bir mu'cizedir. Saniyen ahkâm ve 'erayi', hafayayi

mülk-ü melekût, ahbar gaybiyye, k sas mazye gibi usul ve mearifi diniyyeyi beyan eden bir kitabd r.

Salisen hakk bat ldan, hayr 'erden, do,ruyu e,riden, güzeli çirkinden ay rd eden, bir kitabd r. Rabian

lisan n n kuvveti beyan husni ifadesi i'tibariyle de gayet parlak bir kitabd r ki bunun üç sebebi vard r :

birincisi lisan Ârabîdir, Arabî ise huruf hecas ndaki ciyadet ve temamiyyet (1) kelimat ndaki i'tidal ve

vus'at, 'itirak ndaki esalet ve ahenk ve tenevvü', kinayat nda tezkir-ü te'nis vesaire gibi iycaz içinde vuzuha

hizmet eden furuk dakika, edavat ndaki kabiliyeti insicam ve kesreti fevaid ve alel'husus terkib ve

i'rab ndaki incelik ve vücuhi iltima' hasebiyle ifadei merama mevzu' lisanlar içinde en kuvvetli bir vas tai

beyand r. 6kincisi Kur'an bu lisan n en aç k, en güzel, en mümtaz lehceleri üzerine nâil olmu'tur.

ARABîY, Araba mensub, Arab da Arabînin ismi cem'i oldu,u gibi bir de tesfiri Ebî hayyanda htar

olundu,u üzere «

ò2ŠÇ » ismi vard r ki 6smail ibni 6brahim alehyimesselâm n diyar , nahiyei dar

demektir. Netekim 'air :
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diye Resullallah n Mekkeyi fethini anlatm ' ve zarureti vezn için «

é2ŠÇ » nin ras n sakin k lm 't r. Bunun

da nisbeti Arabîdir. Binaenaleyh Kur'an n Ârabî olmas ibtidaen buna da nisbet edebilir ki Arabe diyar n n

lügat na mensub
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demek olur. Üçüncüsü ve en mühimmi de nazmi Kur'an, lisan Arabîye öyle yüksek bir nekahat ve halâvet

vermi', öyle bedi' bir üslûbi beyan ibda' eylemi'tir ki do,rudan do,ru bir husni f trî olan bu bedi' üslûbi

beyan, bülegay Arabi i'cazda ba'l ba' na bir âmil olmu'tur. 6'te Kur'an n lisan beyan nda böyle vücuh ile

muzaaf bir kuvvet ve musaffa bir husni mümtaz bulunmak ma'nas yle de bir kitab mübîndir. Birinci ma'nâ,

bu dördüncü ma'nây dahil müstelzim ise de bu haddi zat nda Kur'an n evsaf mümtazesinden birini te'kil

eden bir ma'nây mahsustur. Ki burada birinci ma'nâ tesbit olunmak için muazibni cebel rad yallahü

anhden mervi oldu,u üzere bilhassa bu dördüncü ma'nâya i'aret olunmu'tur. Demek ki «
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Hud, Kur'an n h kmet vasfile daha ziyade alâkadar olan âyetlerinden oldu,u gibi lmi te'vili ehadis ile o

h kmetlerin sureti tebeyyününe pek güzel bir misal verecek olan ve onlar gibi husni ezelî lemhalar ndan bir

remz ile ba'l yan sûrei «Yusüf» de Kur'an n daha ziyade husni beyan vasfile alâkadar olan âyetlerindendir.

Onun için buyruluyor ki:

2.

›b¦î£2¡Š� Ç� bã¦õ¨Š¤Ó¢ ê¢bä� Û¤Œ� ã¤a� b¬�£ãa¡

Hakikaten biz onu Arabî bir Kur'an olarak inzal

eyledik - ya'ni yaln z ma'nâs n de,il Arabî olan nazmile birlikte makruvv olarak indirdik
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ki taakkul edesiniz - iyi anl yas n z veya akl n z isti'mal edesiniz de 'imdi

htar olunaca, üzere bunun Allahdan oldu,unu bilesiniz
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Ya Muhammed 3.
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bu Kur'an sana vahyetmemizle en güzel k ssay , veya k ssay en güzel, sana biz

naklediyoruz - ya'ni bu Sûre, ahsenülkasast r. K ssai Yusüf, «
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zat nda çok bretli pek güzel bir k ssa oldu,u gibi bunun en güzel beyan da bu Sûrede, bu Kur'andad r. Hiç

bir kitabda, hiç bir eserde bu k ssa bu kadar güzel bir surette nakl-ü beyan edilmemi'tir. Arabî bir Kur'an

olarak inzal olunan o kitab mübînin âyetlerinden bir k smolan bu Sûre de sana Kur'an vahyile, ya'ni

nazm-ü ma'nâs birlikte makruvv olarak vahyedilmi' bir Kur'an oldu,u ve Kur'an n husni beyan bînazîr

bulundu,u cihetle en güzel k ssa bu Kur'an n vahyile ve ancak bu vahiy tarihinden i'tibaren sana

anlat lm 't r ki bunu anlatan ancak Allahd r.
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yoksa bu bir hakikat ki bundan - bu

vahiyden - evvel sen elbette gafillerden idin - k ssadan asla haberin yoktu, buna dair hiç bir 'uura malik

de,il idin, ne akl na gelmi'ti ne hayaline, ne i'itmi' ne dü'ünmü'tün. Temamen hâlizzihin bulunuyordun.

Binaenaleyh bu ne ba'ka bir menba'dan ahz-u intihal olunmu' bir nak l, ne de senin taraf ndan tasavvur ve

tasvir olunmu' bir roman de,il, senin hiç haberin yokken birdenbire sana gay bdan vahy olunmu' gayb

haberlerdendir. Hem sâde bir vahyi ma'nevî ile yaln z ma'nâs de,il, husni beyan bînazîr olan nazmile

ma'nâs birlikte makruvv olarak Kur'an vahyile vaholunmu' gayb haberlerindendir. Böyle bir husni beyan,

böyle bir vahyi makruvv, böyle bir gayb haberi hiç 'üphe yok ki bunlar n her biri ancak bir Allah vergisi

olabilir. 6mdi her biri bir delili beyyin olan bu üç bürhan ile bu âyetin ifade ve htar etti,i bu hakikati teakkul

ederek bu güzel beyan duyacak olanlara Sûrenin âhirinde tasrih olunaca,
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üzere aklen ve naklen tebeyyün eder ki bu sûre «
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AHSENÜLKASAS, en güzel anlat ' veya en güzel k ssa ma'nâs na mef'uli mutlak veya mef'ulünbih olur.

Kaf n fethile KASAS, esasen masdard r. Ve asl lügatte ma'nâs bir 'eyin izni ta'k b ederek arkas na

dü'mektir. Netekim «

döndüler demektir. «

=b–
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demektir. Saniyen bundan me'huz olarak ta'k be 'ayan bir haber nakl. ü hikâye etmek manâs na gelir ki

türkçe ay tmak ve ba'z lehcelerde ay rtmak ta'bir olunur. Salisen o anlat lan haber veya hikâyede masdar

bima'nâ mef'ul, ya'ni maksus ma'nâs na kasas yahud k ssa denilir ki «kaf» n kesrile k sas bunun cem' d r.

K ssa da esasen izi ta'k b olunma,a 'ayan hal-ü 'an ma'nâs nad r. Bu münasebetle 'ehnameler gibi

kaleme al nan; dillerde dola'an hikâyelere de tlak olunur. Ki farisîde destan veya efsane denilir.

Lisan m zda destan ta'biri 'öhreti 'ayia i'tibarile, efsane ta'biri de inan lmayacak gibi acaibli,i i'tibariyle,

k ssa da breti haysiyyetiyle müteareftir. Demek ki bir haber veya hikâyenin k ssa olabilmesi 'ayan ta'k b ve

tahrir bir haysiyyeti haiz olmas na mütevakk ft r : bunun içindir ki Edebiyatta k ssan n bir ehemmiyeti

mâhsusas vard r. Bir hikâyenin dillerde dola'acak bir destan veya efsane halini almas husni bâk ye

delâlet eden bir fevkal'adelikle alâkadard r. Husn ise mebzul olam yaca, ndan cidden k ssa denilebilecek

hikâyeler nâdir olur. K ssalar n hakikîsi de hayalîsi de vard r. <üphe yok ki en güzel k ssalar, hakikî olanlar,

hakikî bir vak an n husni bâk ya delâlet eden nikat bediasile tasviri beli,i olanlar miyan ndad r. Zira husni

hakikî daima maverai hayaldedir. Ve hayalin husnü ancak hakikate bir rezm-ü misal olmas i'tibar ledir. Bir

husni ma'sumun sergüze'ti kemali olan ve husni bâk bürhan n görmü' bir gözün
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husni fani cilvelerine nas l bir nazari htikar ile bakt , n anlatan k ssai Yusüf, gaybi haktan bir remzi

müte'abih ile tecelliye ba'lay p peyderpey inki'af ederek mealini bulmu' bir hakikat n beli, bir beyan ve

ayn zamanda husni Muhammedînin bir remzi ezel ni'an d r. Hazreti Yusüfün ru'yas onun husni

ma'sumunun ist kbalde münke'if olacak meal ve mukadderat na gaybi haktan nas l bir remz-ü misal olmu'

ise bütün tafs lât yle k ssasî Yusüf de husni Muhammedînin meali ekmeline öyle bir remzi mütekaddim

olarak nâzil olmu' bir hakikati gaybiyyedir. Ve bilhassa bu haysiyyetiledir ki ahsenülkasast r. <öyle ki:
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Meali 'erifi

Bir vak t Yusüf babas na, babac , m dedi: ben ru'yada on bir y ld zla Güne'i ve Kameri gördüm, gördüm

onlar ki bana
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secde ediyorlar 4 Yavrum! Dedi: ru'yan biraderlerine anlatma sonra sana bir tuzak kurarlar, çünkü <eytan

insana belli bir dü'mand r 5 Ve i'te öyle, rabb n seni seçecek ve sana ehadisin te'vilinden limler

ö,retecek, hem sana hem âli Ya'kuba ni'metini bundan evvel atalar n 6brahim ve 6shaka tamamlad , gibi

tamaml yacak, 'üphe yok ki rabb n alîmdir, hakîmdir.

6.
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Ve i'te böyle - rü'yada gördü,ün gibi o yüksek ve parlak ecram Semaviyyenin

sana secde etmesi misaline benzer bedi' bir ictiba ile
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rabb n seni ictiba

edecek - Cenab kibriyas için htiyar edecek, derleyip toplay p st fa ederek halk n en 'ereflilerinin en

yüksek makam nda bulunan zevat n fevk nda parlak bir makama intihab eyliyecek. Ya'ni rü'ya, ist kbalin bir

misalini görmektir. O misal âleminde o büyük büyük ecrami ulviyyenin sana musahhar olarak görünmesi

temsil ve te'bih tarik le 'una delâlet eder ki ileride rabb n sana Peygamberlik verecek ve büyük büyük

ademleri sana musahhar k lacak, boyun e,direcek
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ve sana ehadîsin te'vilinden lim ö,retecek -

nefiste hâdis olan ve vak a ciheti teallûkü hafî bulunan sözlerin vak 'deki meallerini ta'yin etmek, ya'ni rü'ya

ta'bir eylemek veya vahiy ve i'arât ilâhiyyenin gavam z n , ledünniyat n anlamak veyahud hâdisattan

ileride varaca, hak kati anlamak lminden bir 'anl h ssa verecek ve binaenaleyh sen de benim bu

söylediklerimin hak yyetine muttali' olacaks n ve lmi kesbî ile de,il ilmi vehbî ile böyle ta'birler, tefsirler

yap p 'an alacaks n
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hem sana hem

âli Ya'kuba
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ni'metini itmam eyliyecek
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mukeddema iki

atan 6brahim ve 6shaka tamamlad , gibi - ki nübüvette muvaffak k lm ', Dünya ve "Âh ret tam bir <eref-ü

'ana mazher eylemi'tir. 6'te o rü'yan n icmalen ta'bir ve te'vili budur. Tafs len te'vili ise ileride bilfi' l vukuat

ile olacakt r.
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'üphe yok ki rabb n bir alîmdir, bir hakîmdir. Her

'eyi bilir: olmu'u da bilir olaca, da bilir ve yapt , n lim ve h kmetle yapar. Onun için kimin ictibaya lây k

oldu,unu da bilir. Ve rü'ya hâdisesinde dahi mutlak bir lim ve hikmet vard r. 6leride gelecek olan «
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Meali <erifi

<an m hakk için Yusüf ve biraderlerinde soranlara bret olacak âyetler oldu 7

7.

›é©¬m¡ì� 
¤ a¡ë� Ñ
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¢ ìí¢ ó©Ï

temsil olundu,u üzere biraderleri on bir idi

Yusüf ve biraderleri k ssas nda - ki rü'yada on bir y ld z ile

›å
� îÜ©ö¡b¬�
£ ÜÛ¡ p
¥ bí� a¨

ya'ni alel'umum bret

ar yanlara bir çok bret delilleri bulundu,u gibi bilhassa bâlâda beyan olundu,u üzere Beni 6sraîlin M s ra

ne sebeble geçti,ini sual eden saillere; Mekke mü'riklerine ve onlara telk natta bulunan Yehûd ulemas na

risaleti Muhammediyyeyi anlatacak alâmetler vard r.

Zira biraderleri:
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Meali <erifi

Zira dediler ki her halde Yusüf ve biraderi babam za bizden daha sevgili, biz ise müteass b bir kuvvetiz,

do,rusu babam z belli ki yan l yor 8 Yusüfü öldürün yahud bir yere at n ki baban z n yüzü size kals n ve

ondan sonra salâhl bir kavm olas n z 9 6çlerinden bir söz sahibi, Yusüfü, dedi öldürmeyin

sh:»2851

de bir kuyu dibinde b rak n ki kafilenin biri onu lekît olarak als n, e,er yapacaksan z böyle yap n 10 Vard lar

ey bizim pederimiz, dediler, sen neye bize Yusüfü inanm yorsun? Cidden biz onun için recaciyiz 11Yar n

bizimle beraber gönder gezsin oynas n 'üphesiz, biz onu gözetiriz 12 Beni, dedi: onu götürmeniz her

halde mahzun eder ve korkar m ki onu kurt yer de haberiniz olmaz 13 Vallahi, dediler, biz müteass b bir

kuvvet iken onu kurt yerse biz o halde çok husrân çekeriz 14

(USBE) - S k , birbirine sarg n, müteass b bir cemaat 8.
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Bir vak t dediler ki her halde Yusüf ve biraderi ilh... -

hepsi birader olduklar halde biraderi demelerinden muradlar ana baba bir biraderidir. Bunun da ismi

«Bünyamin» oldu,u ma'ruftur. Demek ki di,er on birader bu ikisinin yaln z bababir ügey biraderleri

olduklar ndan ikisini de kendilerine karde' saym yarak aralar nda böyle söylemi'lerdi. ilh...
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Meali <erifi

Bunun üzerine vaktâ ki onu götürdüler ve kuyunun dibine koyma,a karar verdiler, biz de ona 'öyle

vahyettik, kasem olsun ki sen onlara hiç fark nda de,illerken bu i'lerini haber vereceksin 15 B rakt lar ve

yats leyin a,l yarak babalar na geldiler 16 Dediler: ey pederimiz, biz gittik yar ' ediyorduk, Yusüfü

e'yam z n yan nda b rakm 't k bir de bakt k ki onu kurt yemi', 'imdi biz do,ru da söylesek sen bize

inanmazs n 17 Bir de gömle,inin üzerinde yalan bir kan getirdiler, yok, dedi: nefisleriniz sizi aldatm ' bir

i'e sevketmi', art k bir sabr cemîl ve Allahd r ancak yard m na s , n lacak, söylediklerinize kar' 18
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Meali <erifi

Öteden bir kafile gelmi', sucular n göndermi'lerdi, vard ko,as n sald , â... müjde bu bir gulâm dedi ve

tuttular onu ticaret için gizlediler, Allah ise biliyordu ne yapacaklar 19 de,ersiz bir baha ile onu bir kaç

dirheme satt lar, hakk nda ra,betsiz bulunuyorlard 20 M s rdan onu sat n alan ise haremine dedi ki: buna

güzel bak, umulur ki bize faidesi olacakt r, yâhud evlâd ediniriz, bu suretle Yusüfü orada yerle'tirdik; hem

de ona hâdisat n mealini istihraca dair limler ö,retelim diye, öyleya Allah, emrine galibdir velâkin

insanlar n ekserisi bilmezler 21

21.
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- Ki biraz sonra görülece,i üzere bu mü'teri

Azîz idi ve rivayet olundu,una göre ismi «k tfîr» ve «Itfîr» imi', zürriyeti yokmu', zevcesi bâkirmi', ismi de

«Ra' l» yâhud «Züleyha» imi'. Demi'lerdir ki nas n en firasetlisi, üç zatt r: birisi, Yusüfü teferrüsünde Azîz,

birisi «
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diye Musây teferrüsünde binti <uayb, birisi Ömeri ist hlâf nda Ebû Bekir.
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Meali <erifi

Vaktâ ki k vam na irdi biz ana bir huküm ve bir lim bah'ettik ve i'te muhsinlere böyle kar' l k veririz 22

Derken hânesinde bulundu,u han m bunun nefsinden kam almak istedi ve kap lar kilidledi, haydi seninim

dedi, o, Allaha s , n r m, dedi: do,rusu o benim Efendim, bana güzel bakt , hak kat bu ki, zalimler felâh

bulmaz 23 Han m cidden ona niyyeti kurmu'tu, o da ona kurmu' gitmi'ti amma rabb n n bürhan n

görmese idi, ondan fenal , ve fuh'u bertaraf edelim için öyle oldu, hak kat o bizim hlâsa mazhar edilmi'

has kullar m zdand r 24

22.
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ça, na eri'ti,

Vaktaki e'uddüne irdi - beden ve kuvvetinin 'iddetlendi,i kemal
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biz ona mümtaz bir huküm ve lim verdik - ya'ni

fevkal'ade bir nüfuz ve hâkimiyyet ve bir lm-ü nübüvvet verdik
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ve i'te biz muhsinlere böyle ceza veririz. - Sui kasd

edenlerden kurtar r, Arzda temkin eder, emrine galip olur, huküm ve ilim veririz. Ya'ni ya muhammed, sana

da böyle yap yoruz.
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Gelelim Yusüfün bundan sonraki mâceras na:

O, öyle iri'ti 23.
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bulundu,u han m nefsinden kâm alma,a kalkt
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ve evinde

ve kap lar hep

kilidleyib
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mü'arün'ileyh
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maazallah, dedi:
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do,rusu o

benim Efendim - veliyyini'metim mesvam ihsan etti - bana güzel

bakd - güzel bir menzil ve makam verdi «

'ey mi olur?

haydi sen a! dedi - fakat ne cevab ald bilirmisiniz

êaì‘ óßŠ×a » dedi. Allah saklas n o iyili,e kar' böyle
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Do,rusu zalimler, felâh bulmaz. - Ya'ni

dö'e,e h yanet, iyili,e kar' kötülük, ihsana nankörlük zulümdür. Alel'umum zalimler ise felâh bulmazlar.

Binaenaleyh dedi,ini yaparsak ikimiz de felâh bulmay z.

24.

›é©>2¡ ¤o�à£ç� †¤Ô� Û� ë� 

Han m ona cidden kasdetmi'ti - maksad Yusüfün derecesi ffet ve

emanetini bir tecribeden baret de,ildi. Ona temamen gönlünü vermi', bütün himmetile visaline azmetmi'ti
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o da ona kasdetmi' gitmi'ti amma

rabb n n bürhan n görmese idi - ya'ni Yusüf, kasdetmedi, han m n hemm-ü kasd na muvafakat eylemedi

amma bu onun erkeklik hiss ve kuvvetinin eksikli,i gibi tabiatinde bir noksan ndan dolay

zannedilmemelidir. Öyle olsa idi ffeti
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Yusüfün büyük bir ma'nâs olmazd . Bu ba'ka bir sebebden de,il, mahzâ bir kemalden ne''et ediyordu.

Vaz' yyet öyle bir vaz' yyet idi ki ahkâmi tabi'iyyenin zuhuru için haricî dahilî bütün seva k ve devâ' tamam

idi. Ancak Allah sayg s ndan ba'ka hiç bir mani' yoktu. E,er fi'li halâl olsa idi o da azmetmi' gitmi'ti. Fakat

Yusüfün smet ve nezaheti o kadar yüksek idi ki öyle bir anda bile rabb n n burhan n görüyordu, haram n

çirkinli,ini bütün hak katile aynel'yakîn mü'ahade ediyordu.
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Ona öyle - ya'ni bervechi me'ru bürhan gösteriyorduk ki
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ondan her fenal , - ve bâhusus iyili,e kar' h yâneti

ve fuh'u def'edelim diye
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zira o bizim hak katen muhlas kullar m zdand r. - 6smi mef'ul s ,as üzere «lâm» n fethile muhlâs, s rf Allaha

itaat için seçilmi' lekesiz demektir. «Lâm» n kesrile muhl s da dini yaln z Allaha tahs s eden hlâsl

demektir ki burada her iki k raet de vard r.
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Meali <erifi

6kisi bir kap y ko'u'tular, Han m onun gömle,ini arkas ndan y rtt , kap nan yan nda Han m n beyine rast

geldiler, Han m, senin, dedi: ehline fenal k yapmak isteyenin cezas zindana konulmaktan veya elîm bir

azâbdan ba'ka nedir? 2 Yusüf, o kendisi, dedi: benim nefsimden kâm almak istedi, Han m n akr bas ndan

bir 'âhid de 'öyle 'ehadet etti 26 E,er gömle,i önden y rt lm ' ise Han m do,ru söylemi' bu

yalanc lardand r 27 Yok e,er gömle,i arkadan y rt lm ', ise o yalan söylemi' ve bu sad klardand r 28 Vaktâ

ki gömle,ini gördü arkas ndan y rt lm ', anla' ld , dedi: o, siz kad nlar n kendinizden, her halde sizin

keydiniz çok büyük 29 Yusüf, sak n bundan bahsetme, sen de kad n, günah na isti,far et, cidden sen büyük

günahkârlardan oldun 30
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Meali <erifi

<ehirde bir tak m kad nlar da Azîzin kar s , dediler: delikanl s n n nefsinden murad isteyormu' ona

a'k ndan yüre,inin zar çatlam ', kar bes belli ç ld rm ' 31 Vaktâ ki bunlar n gizliden gizliye dedikodular n

i'itti, onlara da'vetçi gönderdi ve onlar için dayal dö'eli bir sofra haz rlad ve her birine bir b çak verdi,

beriden de ç k kar' lar na dedi, hepsi onu görür görmez çok büyüttüler, kendilerinin ellerini do,rad lar ve

hâ'â, dediler, Allah için bu bir be'er de,il, mahzâ bir Meleki kerîm 6'te dedi, bu gördü,ünüz, hakk nda beni

levm etti,iniz, yemin ederim ki ben bunun nefsinden murad istedim de o fikri smetle imtina' etti, yine yemin

ederim e,er emrimi yapmazsa mutlak, muhakkak zindana at lacak ve mutlak, muhakkak zelillerden olacak

32.

Yusüfün smet ve nezahatini anlamal ki böyle bir ikrah ve tehdid kar' s nda:
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Meali <erifi

Yâ rabbi! Dedi: zindan bana bunlar n da'vet ettikleri fi'ilden daha sevimli ve e,er sen benden bu

kad nlar n tuzaklar n bertaraf etmezsen ben onlar n sevdas na dü'erim ve cahillerden olurum 33 Bunun

üzerine rabb duas n kabul buyurdu da ondan onlar n tuzaklar n bertaraf etti, hak kat o, öyle semî alîmdir

34
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Meali <erifi

Sonra bu kadar âyât gördükleri halde o adamlara 'u reiy galebe etti: behemehal onu bir müddet

zindana ats nlar 35 Onunla beraber zindana iki delikanl daha girdi, birisi ben, dedi: ru'yada kendimi

görüyorum ki 'arap s k yorum, di,eri de ben, dedi: ru'yada kendimi görüyorum ki ba' m n üstünde bir

ekmek götürüyorum ondan ku'lar yiyor, bize bunun ta'birini haber ver, çünkü biz, seni muhsinlerden

görüyoruz 36 Dedi ki: size merzuk olaca, n z bir taam gelecek a her halde o gelmezden evvel ben size

bunun ta'birini haber vermi' bulunurum, bu bana rabb m n ta'lim buyurduklar ndand r, çünkü ben, Allaha

inanm yan ve hep Âh reti inkâr edenlerden baret bulunan bir kavmin milletini b rakt m 37 Ve atalar m

6brahim ve 6shak ve Ya'kubun milletine ittiba' ettim, bizim Allaha hiç bir 'ey 'erîk ko'mam z olamaz, bu bize

ve insanlara Allah n bir fazl d r, velâkin insanlar n ekserisi 'ükretmezler 38 Ey benim zindan arkada'lar m,

müteferr k bir çok ilâhlar m hay rl d r yoksa hepsine galip, kahhar olan bir Allah m ? 39 Sizin ondan ba'ka

tapt klar n z bir tak m kuru isimlerden barettir ki onlar siz ve atalar n z takm 's n zd r, yoksa Allah, onlara

öyle bir saltanat indirmemi'tir, huküm oncak Allah nd r, o size kendisinden ba'kas na tapmaman z emretti,

do,ru ve sabit din budur velâkin nâs n ekserisi bilmezler 40 Ey benim zindan arkada'lar m! gelelim

ru'yan za: biriniz Efendisine yine 'arap sunacak, di,eri de as lacak, ku'lar ba' ndan yiyecek, i'te fetvâs n

istedi,iniz emir hallolundu 41 Bir de bunlardan, kurtulaca, n zannetti,ine, Efendinin yan nda beni an dedi,

ona da <eytan, Efendisine anmay unutturdu da senelerce zindanda kald 42

Fakat Allah, halâs n murad etti,i zaman bak n z nas l bir sebeb halk etti:
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Meali <erifi

Bir gün Melik ben, dedi: ru'yada görüyorum ki yedi semiz inek, bunlar yedi ar k yiyor ve yedi ye'il

ba'akla di,er yedi de kuru, ey Efendiler, siz ru'ya ta'bir ediyorsan z bana ru'ya m halledin 43 Dediler ki

ru'ya dedi,in "edgâsü ahlâm" demet demet hayalâtt r, biz ise hayalât n te'vilini bilmiyoruz 44

43.

›5
¢ � à� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� 

Ey mele' - ya'ni Melik o rü'yay görmü' ve me'hur ulemâ ve

hukemâs n n a'yan ndan mürekkeb büyük bir hey'et toplam ' ve bunlara bervechi balâ rü'yay nakledip

demi'ti ki ey hey'eti müctemia:

›ô
� bí� õ¤‰¢ óÏ© óã©ìn¢Ï¤a� 

Rü'yam hakk nda bana bir fetvâ veriniz - ya'ni bu rü'ya, benim

için pek mühim bir me'sele oldu, bunu ta'bir edip mü'kilimi hallediniz

›æ
� ëŠ¢j¢È¤m� bí� õ¤¢Š£ÜÛ¡ á¤n¢ä¤×
¢ ¤æa¡

e,er siz rü'yaya geçebilir, rü'ya ta'bir etmek lminde mâhir

iseniz - bunu yaparsan z.

Hey'et 44.

›aì¬Û¢bÓ� 

dediler ki - bu senin rü'ya dedi,in
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bir edgasi ahlâmd r. Ya'ni ya' kurusuna kar 'm ' ot demetleri gibi yenisi

eskisine kar 'm ' bir y , n uyku hayalât : hak katte hiç bir ma'nâs olm yan eski yeni bir tak m evham ve

hayalât n ht lât ndan baret ma'nâs z hâdiselerdir.
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bis ise ahlâm n te'vilini bilmeyiz - ya'ni

ahlâm n meali yoktur ki bilelim.

Görülüyor ki burada rü'ya ile ahlâm birbirine tekabül ettirilerek hukemân n hallinden âciz kald klar ve

acizlerinden dolay bir çoklar n n inkâra sapt klar rü'ya mes'elesinde esas olan gayet mühim bir nokta

tenvir edilmi'tir. Ya'ni rü'yadan bahsedilirken 'u iki kelimenin hak katte fark oldu,unu unutmamal d r:

Ru'ya: hulüm. Bunlar' müte'abih hâdiseler olmakla yekdi,erine kar 't r l r ise de Kur'an htar ediyor ki ru'ya

ahlâmdan ba'kad r. Ru'ya mücerred enfüsî bir hâdise de,ildir. Onun z mn nda ubur ve intikal olunabilecek

hak kî bir ma'nâ ve meal gizlidir. Hulüm ise vak 'de hiç meali olm yan bo' bir vehm-ü hayalden barettir ki

haddi zat nda bir te'siri haricîden ne''et etmi' olsa bile afakî bir hak kat ifade etmez. Ve binaenaleyh ta'bir

ve te'vili olm yan bir htilâm gibi s rf nefsî bir hâdise veya <eytanî bir yalan olmaktan ileri gitmez. Ve böyle

muhtelif ahlâm n yekdi,erine kar 'mas na da edgas ahlâm ta'bir olunur. Demek ki lisan hak katte ru'ya,

sad k olanlar n ismidir. Kâzib olanlar na ahlâm denilmelidir. Bunlar n ikisi de uyku halinde nefisde temessül

eden hayalî bir tak m suver ve
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e'bah olarak görüldüklerinden dolay zâhiren ru'ya, bir hulüm veya hulüm, bir ru'ya zannedilebir. Ve onun

için urfi avammdan bu iki kelime, müteradif olarak kullan l r. sa da hak katte öyle de,ildir. Ru'ya, ru'yet

ma'nâs ndan me'huz oldu,u için bunda hayalin meverâs nda bir hak kat görülmü' bulunur ki ru'yan n as l

müteallak odur. Hayal o hak katin nefiste bir temessülü olur. Ve bunun içindir ki ru'yan n haddi zat nda bir

meal ve ta'biri vard r. Ru'ya ta'biri veya te'vili demek de o suveri hayaliyyeden bir ciheti delâlet bularak

mâveras ndaki hak kate geçebilmek demektir ki bunda en mühim nokta o hâdisat hayaliyyenin enfüsî olan

haysiyyetile âfakî olan haysiyyetini temyiz edebilmektir. Bu ma'nâ asl lisanda geçirmek demek olan ta'bir

f 'linden ziyade ubur lisanda bare masdarile ifade olunur ki bir yerden bir yere geçmek demektir. Ya'ni

«ta'biri ru'ya» tlak dahi mütearef ise de «uburürru'ya» denilmek Arabîde daha fasîhtir. Bundan dolay

Kur'anda sülâsîi mücerredden olarak «

� ëŠ¢j¢È¤m� bí� õ¤¢Š£ÜÛ¡ á¤n¢ä¤×
æ
¢ æ
¤ a¡ » buyurulmu', tef' lden «

� ëŠ¢j¢È¤m� » buyurulmam 't r. Lisan m zda ise «ta'biri» 'ayi' olmu'tur.Yukar da görük ki «ta'biri ru'ya» ilmi
æ
«te'vili ehadîs» lmi unvanile ifade edilmi'ti.

EHADÎS. Hadîsin cem' , hadîs de söz veya hâdis, ya'ni hâdise demek olabilece,ine göre esas 't barile

«te'vili ehadîs» terkibi ya nefsindeki sözün vak 'deki mealini veya nefsin teallûk etti,i hâdisat n ileride

varaca, meal ve ak beti anlamak demek olur. Demek ki rü'ya ta'bir etmek ya söz veya hâdise te'vil etmek

ma'nâs nda bir anlay 't r. Bunlar n ikisini de birine irca' etmek mümkin olur. Çünkü söz anlamak bir hâdisei

nefsiyye olan sözden harice intikal ile onun mâveras nda bir vak a anlamak demek oldu,u gibi hâdisattan

netaici müstakbeleyi anlamak da haricdeki bir vak ay idrâk ile onun meali olan bir kelâm nefsî duymak ve

anlamak ma'nâs na
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raci'dir. Ve ma'lûmdur ki alel'umum ihtisastan hak kîsi veya vehmîsi bulunabildi,i gibi sözün de sad k ve

kâzibi vard r. Do,ru sözün zihindeki medlûlünden ba'ka ba'ka vak 'de ifade etti,i bir meal bulunur. Yalan

söz ise vak 'de meali bulunmayan mücerred bir hâdisei hayaliyyeden baret olur. 6'te yakaza halinde do,ru

bir söz veya hak kî bir htisas ile e,ri bir sözün veya yanl ' bir htisas n farklar ne ise ru'ya ile ahlâm

beynindeki fark da o demektir ki binnetice s dk-u kizb nisbetine raci' olur. binaenaleyh ru'ya bir nefsin taraf

haktan kendinde duydu,u bir kelâm sad k misali, ahlâm da bir kelâm kâzib misalidir. Kelâm n hak kati

mecazi, sarihi kinayesi, ma'rufu garibi, iymas remzi oldu,u gibi ru'ya da öyledir. <u kadar ki ekseriyyetle

ru'yalar urfi âmm ile de,il, ferdin nefsindeki gizli 'uur husus yyetlerine göre söyliyen bir muammâ, bir lugaz,

bir bilmece gibi ta'k dli bir tahyil veya garip bir lugaz, bir bilmece gibi ta'k dli bir tahyil veya garip bir temsil,

velhas l «

ŠÛa » gibi bir remzi ledünnîdir. Ve onun için te'vili de lmi kesbî ile de,il, ancak bir lmi vehbî ile

ile bilinir ki bunun ednâs firaset ve ilham, a'lâs vahiydir. Ve bundan dolay Enbiyadan maadas n n ru'yas

ve ta'biri sureti umumiyyede lmi yakîn ifade etmez. Ancak görünü'ün ve gören kimsenin husus yyetine

göre bir vehimden bir cezme kadar varabilecek meratibi muhtelifede ferdî bir duygu husule getirebilir. Ve

ru'yan n as l te'vili vak at ile tebeyyün eder. Ba'z ru'yalar n ayn vak ' olur. Ba'z lar n n ta'biri de beraber

görülür. Ba'z ru'yalar gören kimsenin vicdan nda ta'bir olunmamakla beraber sad k bir ru'ya oldu,una dair

mücmel ve fakat zarurî bir kanaat ile müteraf k olur. Mevzu bahsolan M s r Melikinin ru'yas da böyle

oldu,undan «

� ëŠ¢j¢È¤m� bí� õ¤¢Š£ÜÛ¡ á¤n¢ä¤×
æ
¢ ¤æa¡ ô
� bí� õ¤‰¢ óÏ© óã©ìn¢Ï¤a� » demi'tir.

Ulemai islâm, ru'ya hâdislerini üç s n f üzerine tasnif etmi'lerdir: birincisi taraf rabbanîden do,rudan

do,ru veya bir Melek vasitasile vak ' olan bir telk ni hakt r ki
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as l ru'ya budur. 6kincisi nefsin kendinden kendine vak ' olan bir telk nidir ki mücerred hat rat maziyesinin

bir tahayyülünden ba'ka bir k ymeti haiz olmaz. Üçüncüsü bir telk ni <eytanîdir ki gizli bir te'siri haricîden

mün'bais ve fakat yalan bir tedai ve tahayyülden baret olur. Ve i'te bu ikisi ahlâm veya edgasi ahlâmd r.

Maamafih bütün bunlar nefiste lmî olmasa bile hissî bir heyecan uyand rmaktan halî kalmaz. Binaenaleyh

yaln z lmiyyet noktai nazar ndan de,il, tahavvülât hissiyye noktai nazar ndan da dü'ünüldü,ü zaman

görülür ki ahlâm n bile ma'rifetünnefiste 'ayan mutalea bir ehemmiyeti vard r. Filvak ' ehadîsi nebeviyyede

ru'yalar n hem lmiyyeti hem hissiyeti haysiyetlerine i'aret buyurmu'lard r. Ezcümle «ru'ya, nübüvetin k rt

alt cüz'ünden bir cüzü'dür.» Hadîsi 'erifi lmî haysiyyetine i'aret oldu,u gibi «nübüvetler munkat ' oldu,

mübe''irat kald » hadîsi 'erifi de daha ziyade hissiyetini nat kt r. Nübüvvetlerin ekmeli nübüvveti

Muhammediyyedir. Hatemül'enbiyan n irtihaline kadar vayh ald , müddeti nübüvvet ise yirmi üç sene idi

ve bu yirmi üç sene müddetin ilk alt ay ndaki vahiy de hep fecri sad k gibi zuhur eden ru'ya ile olmu'tu

(Fatiha tefsirine bak) yirmi üç senenin ise k rk alt «alt ay» demek oldu,u hisab olunursa ilk alt ayda olan

vahyi ekmeli nübüvetin k rk alt cüz'ünden bir cüz'ü oldu,u ve ru'ya ke'fiyyat gaybiyyenin ilk mertebesini

te'kil etti,i anla' l r.

Burada bu mes'eleyi zaman m z n felsefesi telâkkilerine göre biraz iyzah etmek de faideden hali

olm yacakt r. Ma'rifetünnefs ile, ruhiyyat ile me'gul olanlar n ma'lûmudur ki yakaza halinde bize muayyen

bir 'ey tan tan, meselâ « bir bu,day gördüm veya bir ses i'ittim » dedirten her hangi bir ru'yet ve mü'ahede

yaln z filhal has l olan basît bir ihsastan baret de,ildir. Filhal olan hsas basît üzerine haf zam z da ona

mümasil ihsasat sab kam za aid
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bir tak m suver-ü maani dahi tedai ve tevarüd etmi' bulunur da biz bunlar n mecmuundan yeni bir ma'rifeti

cüz'iyye edinimi' bulunuruz. Bu suretle her yeni bir ihsastan anlad , m z yeni bir 'uhudun mazmununu

me'hudat maz yemizin mütemasil hayallerini istihzar sayesinde ve aradaki temasülün kuvvet ve vuzuhu

nisbetinde kendimize söyleyebiliriz de meselâ « 'urada bir yaprak gördüm » diye biliriz, 6hsasi halî ile

hsasat sab kam z n nefsimizde bittedai geçid resmi yapan hayalleri aras nda bir mümaselet ve mü'abehet

ahz edemedi,iniz zaman da « bir 'ey görüyorum amma seçemiyorum » deriz. Çünkü biz hiç bir misil ve

misalini bilmedi,imiz büsbütün yeni bir 'eyi tan yamay z. <uhud haricîde böyle oldu,u gibi 'uhud

bat nîde de böyledir. Meselâ «dü'ünüyorum, ba' m a,r yor» diye bilmemiz bir hissi halî mü'abih ma'lûmati

maz yemizin istihzar na merbuttur. Halbuki nefsimiz uyku halinde de zâhir veya bât ndan te'sir alabilir. Ve

kendisiyle konu'abilir. Ve hat rat maz yesi tedai edebilir. Ve bu suretle ru'ya ve âhlam denilen hâdisat

nefsaniyye vaki' olur. Ve uykudaki bir nefis, iradesine malik olmad , için art k bunlar nefsin irade ve dikkati

haricinde olarak kendisinde cereyan eden varidattan baret bulunur. Ve onun için bu tedailerin mebdeine

olan vechi temasülü nefsin dikkatine hafi kalaca, ndan hey'eti mecmuas n n bittemsil ifade edece,i

mazmun hakikî tefsire muhtac olacak vechile mübhem olur. E,er bu tedailer yeni bir te'sir ile alâkadar

olmay b da gerek e,ri gerek do,ru hat rat maz yenin mücerred bir tekerrür ve ihtilât ndan baret bulunursa

ahlâm veya edgasi ahlâm olur. Taraf haktan bir te'sir üzerine cereyan eden tedailer de ru'yay te'kil

ederler. Binaenaleyh ru'yet, bir hsasi basît ile ile bir tedai cereyan n n mazmunu oldu,u gibi ru'ya da bir

te'sir ile bir tedai cereyan n n mazmunudur. Ru'yetteki tedainin temasülünden o hsas n mazmunu

okundu,u gibi
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ru'yadaki tedainin temasülünden de o te'sirin mazmunu okunacakt r. Fakat ru'yet hâdisesi, ne kadar cebrî

olursa olsun onda nefsin nazar ve dikkat gibi kesb-ü iradesiyle alâkadar olan ef'ali htiyariyyesinin bir

hissai htilât vard r. Ve hattâ ru'yetin vuzuhu dikkatle mütenasib olur. Onun için bir nazara ili'mi' oldu,u

halde dikkatten kaçan bir tak m 'eyler bulunur ki ya hiç ru'yete kt ran etmez veya mübhem bir surette ili'ir.

Ru'ya hâdisesi ise nefsin irade ve intihab fevk nda ve mücerred cebrî bir surette cereyan eder,

binaenaleyh ru'yan n mazmununu ifade eden vücuhi temasül, nefsin iradesine yabanc ve dikkatine hafi

kalmak i'tibariyle ru'yet mazmunu gibi sarih ve muttarid olamazsa da di,er taraftan nefsin irade ve intihab ,

ht lât etmemesi haysiyyetinden ru'yan n do,rudan do,ru bir tasarrufi rabbanî ve taraf haktan bir telkîni

gaybî olmas hususu ru'yet harikas ndan daha zâhirdir. Bundan dolay d r ki insanlar, ru'yalar n n

tahakkukunda ru'yetlerinin tahakkukundan ziyade bir bürhan ulûhiyyet görürler. Ve hiç 'üphe yok ki sadik

ru'yaya, milyonda bir bile tesadüf edilse bu hakikatin ehemmiyetine asla halel gelmez. <unu da htar

edelim ki ru'ya, yaln z uyku haline münhas r bir hâdise de,ildir, Uyan kken, bahusus bir karanl kta veya

gözler yumulmu' olarak bir murakabe halinde bir sinema manzaras gibi görülen bir tak m menaz r

misaliyye vaki' olur ki bunlar alel'ade tahatturat ve tahayyülât gibi sönük de,il, t bk bir ru'yet kadar parlak

ve vaz h olarak mü'ahede edilirler. Ve t bk bir ru'ya gibi misalen ve ba'z da aynen ta'bir ve te'viliyle

bilahare tahakkuk da ederler. Bunu kendilerinde mü'ahede etmi' olanlar 'una kani'dirler ki mücerred

âlemi maani ile mücerred âlemi madde aras nda muallâk bir âlemi misal ve e'bah vard r. Ma'nâ, maddede,

madde ma'nâda bununla temessül eder. Ve gerek menamda ve gerek yakazada ru'ya bir hakikatin

mücerred bu âlemi
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misalden ruha görünmesidir ve bundan dolay ru'ya, alel'ade teda i hat rattan ve ahlâmdan ba'ka bir

hâdisei ke'fiyyedir. Ta'biri ru'ya da ulûm vehbiyye ve ke'fiyyeden oldu,u için fikr-ü mant kla

hallolunamaz. Olunamad , ndan dolay da ehli zâhir için ru'ya ile ahlâm n temyizi mü'kil olur. Ve hattâ

esrar gaybiyyeden büsbütün gafil olanlar, rabbül'âlemînin alîm ve hakîm oldu,unu bilmeyenler alel'umum

ru'yalar n ahlâmdan baret oldu,unu iddiaya kadar var rlar. 6'te melei mezkûr da ya böyle bütün ru'yalar

ahlâm farz ederek veya münkir de,illerse de ru'ya ile ahlâm fark edemiyerek ta'birden zhar acz

ettiklerinde:
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Meali <erifi

O ikisinden kurtulmu' olan da nice zamandan sonra hat rlad da dedi ki: ben size onun te'vilini haber

veririm, hemen beni gönderin 45 Yusüf! Ey s dd k ! Bize 'unu hallet: "yedi semiz inek bunlar yedi ar k yiyor

ve yedi ye'il ba'akla di,er yedi de kuru" ümid ederim ki o nâsa cevab ile dönerim, gerektir ki kadrini

bilirler 46
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O ikiden kurtulmu' olan da - ya'ni Yusüfe ru'ya ta'bir

ettirilmi' olan o iki z ndan arkada' ndan kurtulub ç km ' olan sâk de

uzun bir müddet sonra - bu vesile ile - hat rlay b dedi ki...
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Cevaben Yusüf:
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Meali <erifi

Dedi: yedi sene bermu'tad ekeceksiniz, biçtiklerinizi ba'a, nda b rak n z, biraz yiyece,inizden ma'ada

47 Sonra onun arkas ndan yedi kurak sene gelecek, önce biriktirdiklerinizi yiyip götürecek, biraz

sakl yaca, n zdan maada 48 sonra onun arkas ndan bir y l gelecek ki halk onda s k nt dan kurtulacak, s k p

sa,acak 49

Yusüfün bu ta'birine agâh olunca:
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Meali <erifi

Bunu duyan Melik de getirin bana onu, bunun üzerine ona gönderilen adem gelince, haydi Efendine

dön de sor ona: o ellerini do,rayan kad nlar n maksadlar ne imi', 'üphe yok ki rabbim onlar n hiylelerine

alîmdir dedi 50

50.
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Melik de onu bana getirin dedi - ya'ni sâk gelip ta'biri

haber verince Melik, Yusüfün ilm-ü fazl n anlad - ve z ndandan ç kar l p kendisine getirilmesini emr eyledi.

Fakat
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bunun üzerine kendisine resul var nca - ya'ni bu emri

tebli, etmek için Yusüfe giden elçi var nca Yusüf, hemen z ndandan ç k vermedi de elçiye

dedi ki
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de sor ona

o ellerini do,rayan kad nlar n

'üphe yok ki benim rabb m - Allah tealâ

- onlar n keydlerine alîmdir. - O kad nlar n bana ne hud'a yapmak istediklerini bilir. Bilmek için sorma,a

muhtac de,ildir. Fakat ba'kalar hakikati bilmez, onun için Efendin sorsun, tahkikat icra etsin, benim s rf

kad n h lesiyle bigayri hakk n habs edildi,im enzar ammede anla' ls n, smet-ü beraetim gere,i gibi

tebeyyün eylesin de öyle ç kay m diye sebat etti. Ve 'ayan dikkattir ki as l Han m tasrih etmedi. Bu kadar

sene
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z ndanda ya'ayan Yusüf, zerre kadar sars lmad ktan ba'ka bu suretle büyükle üstüne büyüklükle nezaket

gösterdi. Bunu takdir eden Melik de bizzat tahkikata giri'ib kad nlar hzar ve istintak ederek:
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Meali <erif

Melik, o kad nlara, derdiniz ne idi ki o vak t Yusüfün nefsinden murad alma,a kalkt n z ? Dedi, hâ'â

dediler Allah için biz onun aleyhinde bir fenal k bilmiyoruz. Azîzin kar s 'imdi, dedi, hak tezahür etti, onun

nefsinden ben kâm almak istedim, o ise 'eksiz 'üphesiz sad klardand r 51

Bundan sonraki iki âyet, birincinin muzmununa nazaran Yusüfün kelâm ndan olmak tebadür eder ise de

makabline irtibat cihetiyle Han m n kelâm n n maba'di olmas daha zâhirdir. <öyle ki:
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Meali <erifi

Bu i'te 'unun için ki bilsin hak katen ben, ona gayb nda h yanet etmedim ve hak katen Allah hâinlerin

hiylesini muvaffak yyete erdirmez

Bununla beraber :
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Meali <erifi

Nefsimi terbiye de etmiyorum, çünkü nefis cidden emmaredir fenay emreder me,er ki rabb m rahmetiyle

yarl gaya çünkü rabb m gafur rahîmdir 53

53.
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Nefsimi tebrie de etmem - ya'ni Yusüfün g yab nda kendisine

h yanet etmedi,imi bilsin diye hakk i'tiraf ederken kendimi h yanetten büsbütün tebrie ve tenzih de etmem,

çünkü mukaddema söyledi,imi söyledim, yapt , m yapt m -
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filhak ka nefis emmâretün bissu'dur - haddi zat nda

nefsi be'er fenal , kuvvetle âmirdir, fenal k kumandan d r. Ya'ni umumiyetle nefsi be'erînin tabîat nda

'ehevate meyl ve o yolda kuvâ ve âlât n isti'mal eylemek hasleti vard r. Ve binaenaleyh s rf nefsine kal rsa

insan fenal ,a dü'er
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ancak rabb m n rahmet etti,i müstesnâ - ya'ni

ancak rabb m n nefsi Yusüf gibi bilhassa rahmetiyle yarg land , nefisler pâk ve ma'süm
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olurlar. Yâhud ancak rabb m rahmet etti,i vak t emri rabbanî emri nefsanîyi hukümsüz b rak r veya nefis,

emri rabbanîye mutmainn olur da insan fenal ktan mahfuz kal r.
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'üphe yok ki rabb m gafurdur rahîmdir. - Ma,rifet ve rahmeti büyük, çok büyüktür. Binaenaleyh bir çok

ahvalde nefislerin tabiatleri mucebince ma'ruz olduklar temayülât ma,rifetile örttü,ü ve cereyanlar na

mani' olarak f 'le ç kmaktan rahmetile muhafaza etti,i gibi günah 'tiraf edip istigfar eyliyenlere de magfiret

ve rahmet eder. Bunun için, ben nefsi emmaremi tebrie etmiyerek hakk 't raf ettim ve mahza rabb m n

rahmetile h yanetten mahfuz kald m, bundan böyle de rabb m n ma,firet ve rahmetini taleb ve ümid ederim.

6'te Azizim böyle 'tiraf ve isti,far ederek hakk krar ve iyman n zhar etti ve Yusüfün ndallah ma'lûm olan

nezaheti enzar enamda da böyle parlak bir surette tecelli eyledi. Dü'ünmeli ki a'k hak, a'k nefsanîye

nas l galebe etti. 6htiras ve gayz ile dolmu' has mlar n bile teslimi nefs ile husni 'ehadetten kendilerini

alamad klar bu nezahet ve faz let ne büyük bir mertebei kudsiyyettir. Bak n z husni hakk n tecellisi

muvacehesinde ihtiraslar nas l sönüyor, gayzlar nas l siliniyor, benlikler nas l kalk yor da a'k haktan ba'ka

payidar olabilecek hiç bir alâka kalm yor.

Hak böyle tebeyyün etti.
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Meali <erifi

Melik de dedi: getirin bana onu kendime tahs s edeyim! bunun üzerine vaktâ ki onunla konu'tu, dedi:

sen bu gün, nezdimizde cidden bir mevk ' sahibisin, eminsin, 54 Dedi: beni Arz hazineleri üzerine me'mur

et, çünkü ben iyi korur, iyi bilirim 55

54.
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Melik de dedi getirin bana onu - o Yusüfü

kendim için istihlâs edeyim - ya' ni hal s olarak kendime hass k lay m.

Lisan Arabda «Azîz» dahi Melik demek oldu,una nazaran ba'z lar bu meliki salifüzzikir Azîz

zannetmi'lerse de ifadei Kur'an n zâhirine muhaliftir. Zira bu surette Azîzin «
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demesi ma'nâs z olaca, gibi birine Azîz birine de Melik denilmesi tegayürde zâhirdir. Binaenaleyh Azîz,

M sr n hukümdar na yak n en büyük payede bir vezir veya emîr. Melik de hukümdar demek oldu,u

anla' l yor. Netekim ba'z rivayetlerde Azîzin ismi «K tfir» Melikin ismi de «Reyyan» oldu,u nakledilmi'tir.

Eski M s r hükümdarlar na «Fir'avn» tlak ma'ruf oldu,u halde buna Fir'avn ta'bir olunmay p da Melik tlak

edilmesi her halde 'u iki nükteden birini i''ar etmekten halî de,ildir:

Birincisi: «Fir'avn» unvan zulm ile mü'tehirdir. «
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Halbuki

Yusüfü istihlâs eden bu Melikin evsaf memduhas , rü'd-ü kiyaseti mevzu bahistir. Bu suretle bu Melikin

siyret noktai nazar ndan bir Fir'avn olmad , na i'aret edilmi' demektir. Netekim Mücahidden bu Melikin

müslim oldu,u menkuldür.

6kincisi: Esasen Fir'avn lâkab n n lisan ve kavmiyyet 'tibarile M srî oldu,una göre bu M s r hukûmdar n n

Fir'avn sülâlesinden ve K b t Kavminden olmad , na da
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bir iymay tazammun eder. Netekim ba'z tarihlerde Amalikadan idi denilmi'tir ki M s r tarinde «hiksüsler»

nam verilen ve Arabistan taraf ndan geçip Fir'avnlara galebe ederek dört yüz sene kadar M s rda icrayi

hukûmet ettikleri söylenen kavm olacakt r. 6sminin «Reyyan» oldu,u hakk ndaki rivayet de bunun Arabî

oldu,una dalâlet eder. Sûrei «Bakare» de geçti,i üzere ba'z lar bunun Hazreti Musâ zaman na kadar

ya'ad , n ve Fir'avni Musan n da bu Reyyan oldu,unu zannetmi'lerse de zâhiri Kur'ana muvaf k de,ildir.

Çünkü Kur'anda buna Fir'avn denilmemi', hasm Musân n ise Fir'avn oldu,u tans s edilmi'tir. Bu Melik

âyât hakka 'tibar ile Yusüfü istihlâh etmi', Fir'avn ise bunun tam z dd na olarak beyyinat Musâya küfr-ü

zulmile Fir'avnl k mahiyyetinin yegâne misali olmu'tur.

Hâs l bu Melik, k ymet 'inas bir zat idi, Hazreti Yusüfü henüz görmeden bil'vücuh kemalât na meclûb

oldu, zaman n n vahîdi oldu,unu anlad , onu kendine tahs s etmek istedi, getirilmesini emretti.
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Binaenaleyh konu'tu,unda - ya'ni Melikin emri derhal icra edildi, Yusüf geldi,

Melik ile konu'tu, bu suretle Melik, Yusüfün tekellümünü de mü'ahede etti, o vak t:
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Cidden sen dedi
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bu gün - ya'ni bu günden, 'u mükâlememiz

nezdimizde mekîn - büyük bir mekânet ve mertebe sahibi

bir emînsin - her hususta mü'temen ve mu'tebersin.

Rivayet olunur ki: resul, gelib haberi getirince Hazreti Yusüf kalkm ' z ndan n kap s na «buras belâlar

kona, , diriler kabri, a'da' 'emateti, asdika tecribesidir» diye yazm ' ve ç km ', hanedan na dua etmi'

y kanm ',
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yeni elbise giymi' «
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¤ ß¡ » yarab hayrinle senden bunun hayrini dilerim, bunun ve ba'kas n n
'errinden senin zzetine ve kudretine s , n r m» diye dua ederek Melikin nezdine girmi', Arabca selâm

vermi' ve Ibranîce bir dua etmi', Melik «bu ne lisan » demi', «atalar m n lisan » diye cevap vermi'. Melik,

bir çok lisan bilirmi', hepsinden söylemi', o da cevap vermi', binaenaleyh Melik, teaccüb etmi' de «arzu

ederim ki demi' ru'yam senden bizzat dinleyeyim» mü'arün'ileyh de s , rlar , sümbüleleri ve yerlerini onun

gördü,ü vechile tavs f ederek anlatm ', bunun üzerine seririne oturtmu' ve re'yini sormu'. «Re'yim demi'

bu bolluk senelerde çok zer' yyat yapt r rs n ve depolar bina ettirir, oralarda mahsulât toplat rs n, k tl k

seneler gelince bu galleleri satar z bu suretle hazineyi büyük bir servet de has l olur.».. «Fakat demi' bana

bu i'i kim yap verecek?» O vak t Yusüf kendini arzederek: 55.
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Beni, dedi, bu arz n hazineleri üzerine

ta'yin et - ya'ni bütün bu M s r ülkesinin hazinelerinin irad ve masraf umurunu bana tefv z eyle

›á¥îÜ©Ç� Å
¥ î1©y
� ó©ã£a¡

her halde ben bir hafîz m, bir alîmimdir. - Hukuk ve emanat iyi

h fzederim, hazineleri müsteh kk olm yanlardan iyi korur ve vücuh tesarrufu pek iyi bilirim. - Bunda adl-ü

hakk ikame ile ahkâm 'er'i icra edebilece,ini bilen bir kimse için imâret ve vilâyeti taleb etmek ve ona

isti'dad n zhar eylemek caiz oldu,una ve hattâ Ikamei hakka ve siyaseti halka ba'ka bir suretle yol

olmad , takdirde kâfirden bile ahzi vilâyet câiz olaca, na delil vard r denilmi'. Fakat âyette bu Melikin

küfrüne dair delil yoktur. Bil'âkis Mücahidden islâm oldu,u merviydir. Bir de «


�¤ a å
� óÜ¨Ç� óä©Ü¤È� u
¤ a » diyen Hazreti Yusüf, salâhiyyeti kâmile taleb etmi'tir.
¡ ¡öa¬Œ� 
¡7 ‰¤ü

Bu surette ise ba'z müfessirînin dedikleri gibi Melik. Hazreti Yusüfün re'yine tabi' ve ona münkad olmu'
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demektir. Binaenaleyh bu suretle kabuli amelin mes'uliyyeti re'sen icrayi ahkâm mes'uliyyetine raci' olur.

Taleb mes'elesine gelince: F kh 'udur: Ehliyyeti olm yanlara velâyet haramd r. Tefv fa da haram, talebi de

haram, kabulü de haramd r. Ehliyyeti olanlara kabul caiz; taleb, mekruhtur. Me,er ki taayyün etmi' olsun,

ya'ni o i'e ondan ba'ka ehil bulunmas n, o vak t taleb vacib bile olur. 6'te bir Peygamber olan Hazreti

Yusüf, min tarafillâh me'mur oldu,u ahkâm hakk-u icras na bir vesile bulmak için bu talebile o vecîbenin

ifas na müsaraat etmi'tir. Acaba talebi kabul edildi mi ?
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Meali <erifi

Ve i'te bu suretle Yusüfü o arzda temkin ettik, neresinde isterse makam tutuyordu, biz rahmetimizi

diledi,imize nas b ederiz, ve muhsinlerin ecrini zayi' etmeyiz 56

56.
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Ve i'te bu suretle - böyle h fz-u lm ile temayüz ettirerek gönülleri teshir eden

'anl bir emniyyet ve mekânetle hazineler ba' na geçirmek suretile
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Yusüfü o Arzda temkin ettik. - Arz M s rda yüksek bir

müknet ve kudretle yerle'tirdik.

Burada görülüyor ki Yusüfün teklifine kar' Melikin ne dedi,i tasrih edilmemi' «

» buyurulmu'tur. Sözün geli'i red ihtimalinin mevzui bahs olam yaca, anlatmakta
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ise de kabulü de tasrih edilmiyerek fi'lin do,rudan do,ru Allaha isnad edilmesi 'unu ifade eder ki Yusüfü

bu suretle makam ktidara getiren Melik de,il, Allahü azîmü''an idi, Allah, esbab n hzar eylemi', Meliki

ona musahhar k lm ', onu bu makama getirmek için bir âlet yapm ' idi. Rivayet olunur ki : Melik, Hazreti

Yusüfe bir tac giydirmi', Devlet mühürünü ç k r p parma, na ,eçirmi', k l c ku'atm ' ve onun için inci ve

yakut ile murassa' alt ndan bir serîr vazetmi', mü'arün'ileyh de serîr, bununla mülkü sa,lamlar m, mühür,

bununla umurunu tedbir ederim, fakat tac, bu benim libas mdan da de,il atalar m n libas ndan da de,il»

demi', sandaliyeye oturup i'e müba'eret eylemi', icrayi adalet etmi', erkek di'i herkes kendini sevmi',

memleket emrine munkad olmu', bu s ralarda Azîz K tfir, vefat etmi' imi', zevcesi Râîl nam di,er Züleyhâ,

Melik taraf ndan Hazreti Yusüfe tezvic edilmi'. Duhulünde nas l bu senenin istedi,inden iyi de,il mi»

demi' ve halâ bikir bulmu', binaenaleyh bundan iki o,lu olmu': Efrayîm ibni Yusüf, Men'a ibni Yusüf

gça. Maamafih âyette Melikin sureti kabulü meskûtün anh b rak ld , gibi, talebin derhal infaz
olunuverdi,i de anla' lm yor. Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellemden menkuldür ki «Allah, rahmet

eylesin karde'im Yusüf «
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demese idi o saat i' ba' na geçirilecekti ve lâkin bu onu bir sene te'hir etti» buyurmu'tur. Demek ki haddi

zat nda bu i' için Hazreti Yusüf, taayyün etmi'ti fakat kendisine taleb, farzolmam 't . Zira evveli maslâhat

gelecek k tl k seneler için tedbir almak mes'elesi idi. Buna bir an evvel ba'lamak evlâ olmakla beraber

biraz taahhurle bu maslâhat, fevt oluvermiyecekti halbuki zindandan ç k r ç kmaz hazineler ba' na geçmek

istemesi hakk nda teveccühü buland rabilirdi, o talib de,il, matlûb olacakt , Allah tealâ, onu daha yüksek bir

nüfuz ve müknetle i' ba' na geçirecekti, binaenaleyh talib vaz' yyetinde
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bulunmasa daha iyi olacak, derhal matlûb olub ta'yin edilmi' bulunacakt . Lâkin Melike kar' «

óäÜÈua » dedi,inden dolay hikmeti sübhaniyye, i'in bir sene te'h rini kt za etmi' ve bu suretle Allah,
onu o vaziyetten kurtar p kemali müknetle arz M s rda temkin eylemi'tir. Öyle ki :

›6õ¢b¬’
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neresinde dilerse makam tutuyordu - öyle bir emniyyet ve

âsayi' te'min etmi', öyle bir mahabbet ve i'tibar kazanm ', öyle bir nüfuz ve ikt dar ile memleketi tahti

tasarrufuna alm ', öyle bir faaliyyete giri'mi' idi ki 'ehirleri, kasabalar , kuras ve mezarin ile bütün M s r

araz si sanki onun bir kona, haline gelmi'ti de bundan diledi,i yerde ikamet ediyor ve bilâ münazi' tedbiri

umur ve icray ahkâm eyliyor, istedi,i gibi istihzarat yap yordu. Öyle ya.
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Biz kime dilersek rahmetimizi dökeriz- faili

muhtar z, hiç bir 'art ile mukayyed olm yarak mücerred me'iyyetimizle istedi,imizi Dünyada veya Âh rette

veya her ikisinde fevkal'ade devletlere, nimetlere mazhar ederiz. Binaenaleyh bu öyle bir rahmeti

rahmaniyyedir ki kesbi abdin hiç dahli olmayarak mücerred takdirin cebrî bir cilvesi olur. Yusüf, evvel

emirde böyle bir rahmete mazhar idi, evvelâ ona verilen hukm-ü ilim ve nübüvvet-ü muvaffak yyet böyle s rf

vehbî bir rahmeti rahmaniyye idi
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ve muhsinlerin

ecrini zayi' etmeyiz - ya'ni bir de abdin kesbine, husni ameline terettüb eden ve binaenaleyh bir 'er'u kanun

ile cereyan eyliyen rahmeti rahimiyye vard r. Diledi,ine diledi,i gibi in'am eden Allah tealâ, muhsin

kullar n n ecirlerini de zayi' etmez, bali,an mâbela, ihsan eder.

böyle muhsinlerin muhsini bir deyyand r. Faili muhtar olmakla beraber me'iyyetinin ihsan ile bir deveran

küllîsi vard r. Demek ki hasleti ihsan, rahmeti ilâhiyyinin en müekked ve en cemiyyetlisidir. Bu suretle
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muhsinler, biri hasleti ihsan, biri de ecri ihsan olmak üzere rahmeti ilâhiyyenin her iki nev' le de bekâm

olacaklard r. Ve 'u halde rahmeti ilâhiyye tlak le mülâhaza olununca «

� îä©
å
¤ à¢Û¤a �åß¡ ¥kíŠ©Ó� é¡¨£ÜÛa o
� à� y
¤ ‰� �£æa¡ » dir. 6'te Yusüf aleyhisselâm da hal s
¡ z

muhl s muhsinlerden oldu,u için Allah, ecrini zayi' etmemi', 'an- ü 'erefle z ndanlardan ç kar p böyle

devletler üzerinde mekîn ve emîn k lm 't r. Binaenaleyh böyle 'ey olur mu ? O suretle bu kadar büyük

devlet ve ni'mete irilir mi ? Dememeli. Hem Yusüf gibi muhsinlere mev'ud olan ve as l nazar 'tibara

al nmas lâz m gelen ecir, böyle lezzeti elem ile kar ' k Dünya devlet ve hazineleri gibi haddi zatn da

mütenahî ve binaenaleyh fanî ve zayi' olan Dünya ecrinden baret zannedilmemelidir.
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Meali <erifi

Ve elbette Âhiret ecri daha hay rl fakat iyman edip takvâ yolunu tutanlar için 57

57.
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Ve her halde Âhiret ecri daha hay rl d r. - Ya'ni Dünya

ecri bir hay r da olsa Âh ret ecri, daha hay rl d r. Çünkü daimî, ebedî

hal s, hayri mah zd r.
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Fakat iyman edip ittika eder

olanlar için - ya'ni Allah ve Resulünü tasd k ile Âhirete inan p ittikay 'iar edinen, 'irk ve seyyiattan

korunmak âdeti olan muhsinler için Âhiret ecri daha hay rl d r. Binaenaleyh erbab bret, Yusüfün Dünyada

nail oldu,u o geçmi' devlet ve ni'mete de,il de as l Âhirette irece,i namütenahî ecri ihsan nazar 'tibara

almal ve öyle iyman kâmil ile ittika ve ihsana çal 'mal d r.
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O, M s rda o suretle makam ktidar da mütemekkin iken :
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Meali <erifi

Bir de Yusüfün biraderleri ç kageldiler, geldiler yan na girdiler, derhal onlar tan d , onlar ise onu

tan m yorlard 58 Ve vaktâ ki onlar bütün haz rl klar ile techiz etti, dedi: bana sizin baban z ndan olan bir

karde'i getirin, görüyorsunuz a ben ölçe,i tam ölçüyorum ve ben müsafirperverlerin en yararl s y m 59

E,er onu bana getirmezseniz art k benim yan mda size kile yok ve bana yakla'may n 60 Dediler: her halde

onun için babas ndan iradesini alma,a çal ' r z ve her halde yapar z 61
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U'aklar na da dedi: sermayelerini yüklerinin içine koyuverin belki ailelerine avdetlerinde anlarlar belki yine

gelirler 62

58.
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Bir de Yusüfün karde'leri geldi - ya'nî mukaddemâ haber

verdi,i k tl k seneleri hulûl etmi' olmakla zah re için her taraftan gelib Yusüfe müraceat ediyorlard .

Karde'leri de M s ra geldiler

›á¤è¢Ï� Š� È� Ï� 
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binaenaleyh huzuruna girdiler

derhal onlar tan d - elbette girecekleri zaman hüviyyetlerini haber vemi'lerdir. Ve

demek ki 'ekl-ü k yafetlerinde de tan namayacak bir de,i'iklik yokmu' ve zaten birini tan m ' olsa hepsini

tan yaca, derkâr idi.
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Onlar ise onu tan m yorlard - çünkü o çocukken

ayr lm ' tan yamayacaklar bir hal ve makamda bulunuyordu. Binaenaleyh Sûrenin ba' nda geçti,i üzere

Yusüf, kuyuya at ld , s rada kendisine vahyedilmi' olan «

� ëŠ¢È¢’
æ
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va'di tahakkuka ba'l yordu. Onlar

böyle garibane bir surette arz hal ettiler, o da kendini tan tmadan berveci âti ikram ile techiz eyledi.

59.
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Vaktaki onlar cehazlar le techiz etti bütün

haz rl klarile sureti mahsusada haz rlad donatt . Böyle tam u,url yaca, s rada
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bana, dedi, baban zdan sizin o bir

karde'i getirin - bu, bâlâda geçti,i üzere vakt yle «
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demi' olduklar karde'i « Bünyamîn »

Demek kî gelenler mukaddema Yusüfü götürüb kuyuya atanlar idi, içlerinde bu yoktu, bu s rada veya önce

duhulleri esnas nda hüviyyet veya ihtiyaçlar n arzederlerken bir karde'leri daha oldu,unu söylemi'

olmal lar ki Yusüf onlara böyle bir a'inal k kokusu vermi' oldu,u halde kendini sezdirmemi'tir. Ve ihtimalki

onlar bunu haklar nda haricen yap lm ' bir tahk k ve ist hbare atf
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ederek fark na varamam ', gösterilen bu derin a'inal k emrinden büsbütün hayrete dü'mü'lerdir. Bunu

söylerken ma'rife olarak «

áØîb2 » karde'inizi demeyip de kat' izafetle nekire olarak «

áØÛ „b2 » demeside çok ma'nidard r. Baban zdan sizin obir karde'i diye hem onu tan m yormu'
gibi davranm ' ve hem onun münferid kald , na i'aret etmi', hem de kendi uhuvvetini kasde müsaid bir

iymada bulunmu' ve bu suretle ilk önce sevgili karde'ini yan na celbetmek istemi' de bu emrin infaz na

te'vik z mn nda demi'tir ki :
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Görmüyor musunuz ben bihakk n keyli iyfa

ediyorum - ya'ni görüyorsunuz ya adetim böyle : haks zl ,a, sui isti'male meydan b rakm yor, tam ölçüyor,

vefa ettiriyorum, gelenlere eksik vermiyor, fazla da kaç rm yor, geleceklere de yeti'tirmek istiyorum

›å
� îÛ©Œ¡ä¤à¢Û¤a Š¢î¤
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ayn zamanda ben «hayrülmünzilîn» im de - Allah için çok iyi ve

emsals z bir misafirperverim de.

Bundan anla' l yor ki onlar techiz edinceye kadar hanesinde misafir etmi', ziyafet vermi', ikram ve

ihsanda bulunmu' ve bunu bir minnet makam nda de,il, daha fazla zah re vermedi,ine i'tizar ile

karde'inin getirilmesine te'vik sadedinde söylemi' ve bunu 'u suretle takviye de etmi'tir:

60.
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E,er onu bana getirmezseniz -

art k size benim ndimde keyl yoktur - ya'ni iyfa 'öyle dursun

M s r topra, nda bir kilo zahire alman z ihtimali yoktur

›æ
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ve bana yakla'may n -

ihsan ve iltifat um nak 'öyle dursun semtime u,ramay n, memleketime ayak basmay n. Cevaben:

sh:»2885

61.
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Dediler ki
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var nca onun için babas na

muravede edece,iz - ya'ni onu babas yan ndan b rakmak istemez amma kand rmak çaresine bakaca, z
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ve her halde biz bunu yapar z, di,er taraftan

Yusüf :

62.
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bendegân na - da

U'aklar na - zahirelerini ölçen ve techizatlarile me'gul olan
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sermayelerini yüklerinin

içine koyuverin

demi'ti - el alt ndan böyle gizli bir ihsanda daha bulunmu'tu
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gelebilsinler diye - çünkü var p açt klar zaman yeni bir ne''e

daha duyacaklar ve dedi,i gibi biraderini alarak dönüp gelme,e 'itab edeceklerdir.

ki geri

Burada denebilir ki bunlar çok ince ve güzel 'eyler olmakla beraber ilk f rsatta babas na aç kça ma'lûmat

verip da'vete müsareat

etmek Yusüfün birr-u ihsan na daha muvaf k olmazm idi ? Zâhiren bu hat ra, her hat ra gelebilir. Fakat o

zaman birdenbire sürur ile babas nas l olacakt ? Aceba gelecek miydi ? Hanedan n M s ra nakletmek

mümkün olacak m yd ? Ahvali umumiyye, 'eriat siyasiyye nelere müsaid idi ? Demek ki hikmeti ledünnîde

ilk evvel getirilmesi lâz m olan, obir karde'i idi. Bunu getirtmeden, hicran Yusüfe bir de hicran Bünyamîn

inz mam etmeden Ya'kub için esbab vuslet tekemmül etmiyecek, kalbi Yusüfte kuyu ve z ndan hat ralar na

mukabil kalbi Ya'kub bu iki hicran ile s zlamadan vak ' olacak visali ruhlar ayn zevk ile duyam yacak,

görülecek olan parlak hatimenin ledünnî ne'vesi tamam olm yacakt , unutmamak lâz m gelir ki Yusüfün bu

muameleleri
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kendili,inden de,il, biraz sonra gelecek âyetlerden anla' laca, üzere mintarafillâh vahyile cereyan

etmi'tir.

6'te Yusüf, karde'lerini bu suretle me'mur ve avdetlerini te'vik-u teshil ve te'min ederek u,urlad :
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Meali <erifi

Bu suretle vaktâ ki babalar na döndüler, ey pederimiz! Dediler : bizden ölçek men'edildi, bu kerre

karde'imizi bizimle beraber

gönder ölçüp alal m ve her halde biz onu muhafaza ederiz 63 Dedi : hiç ben onu size inan r m y m ? Me,er

ki bundan evvel karde'ini

inand , m gibi ola, en hay rl h fzedecek de Allahd r ve o erhamürrahîmdir 64 Derken meta'lar n

açt klar nda sermayelerini kendilerine iade edilmi' buldular, ey pederimiz! Dediler: daha ne isteriz, i'te

sermayemiz de bize iade edilmi' yine ailemize erzak getiririz, karde'imizi de muhafaza ederiz, hem bir

deve yükü fazla al r z ki bu az bir 'ey 65 Dedi: ihtimali yok onu sizinle beraber göndermem, tâ ki bana

hepiniz ihata edilmedikçe onu behamehal getirece,inize dâir Allahdan bir mîsak veresiniz, vaktâ ki

misaklar n verdiler, dedi ki: Allah söylediklerimize kar' vekil 66 Ey yavrular m! Dedi : bir kap dan girmeyin

de ayr ayr kap lardan girin, maamafih ne yapsam sizden hiç bir 'eyde Allah n takdirini def'edemem,

huküm ancak Allah nd r, ben ona tevekkül k ld m ve hep ona tevekkül etmelidir onun için
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bütün mütevekkiller 67 Vaktâ ki babalar n n emretti,i yerden girdiler, o, onlardan Allah n takdirinden hiç bir

'ey'i def'etmiyordu ancak Yakubun nefsindeki bir haceti kaza etmi'ti, 'üphe yok ki o muhakkak bir ilim

sahibi idi, çünkü biz kendisine ta'lim etmi'tik ve lâkin nâs n ekserisi bilmezler 68

63.
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¢ î¤Ø
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Ey bizim babam z, dediler, meni' olundu

bizden kile - zah re verilmedi, ya'ni gelirgelmez, daha yüklerini açmadan babalar na gördükleri ihsandan

bahsetmiyerek ilk â, zda böyle ac bir haber ile söze ba'lad lar. Yusüfün 'art ile mukayyed olan son

sözünü böyle tlak ile öne sürerek murâvedeye giri'tiler. Gerçi maksadlar «karde'imizi götürmezsek

bundan böyle bize M s rdan zah re memnu » demek olacakt . Fakat onlar bunu babalar üzerinde icray

te'sir etmek için telâ'lerinden bu kerre de bo' gelmi'ler ve bütün bütün meni'olunmu'lar gibi mutlak bir

memnu' yyet ileri sürmü'ler ve arkas ndan da maksada basarak demi'ler ki :

›æ
� ìÄ
¢ Ï¡bz
� Û� é¢Û� b�£ãa¡ë� 3
¤ n� Ø
¤ ã� bã� b
� a� b¬ä� È� ß� 3
¤ 
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Binaenaleyh

bizimle karde'imizi gönder ki zahireyi alal m ve emin ol biz onu elbette muhafaza ederiz.

Babalar redd-ü kabul beyninde bir cevab ile :

64.
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Dedi ki
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onun hakk nda size emniyyet etmem

›63
¢ j¤Ó� ¤åß¡ é¡î
¢ n¢ä¤ß¡a� b¬à� ×
� ü�£ a¡
© a� ó¬¨ÜÇ� á¤Ø

ancak bundan evvel size karde'i

hakk nda etti,im emniyyet gibi - ya'ni lây kl bir emniyyet olmaz. Bu ifade 'öyle bir ta'r z ve reddi ifham

eyler: bilirsiniz ya size bundan evvel Yusüfü nas l emanet ettim ? Ettim de ne oldu ? Onun hakk nda da

böyle te'kidlerle «

� ìÄ
æ
¢ Ï¡bz
� Û� é¢Û� b�£ãa¡ë� » dedi,iniz de ne yapt n z ? Muhafaza edebildiniz mi ?

Art k bunun hakk nda sizin h fz n za i'timad eder miyim ?

›b:Ä
¦ Ï¡by
� Š¥î¤
� é¢¨£ÜÛbÏ� 

6mdi Allah,

h fzetti,i
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takdirde en hay rl bir hâf zd r. - H fzetmek murad edince nerede olursa olsun en hay rl bir surette kat' yyen

muhufaza eder. Onun için Allah n h fz na emanet etmek daha hay rl d r.

›å
� îà©y
� ‰¤a� ì� ç¢ë� 
¡ a�Š£Ûa á¢y

ve o erhamürrahimîndir. Binaenaleyh rahmetinden me'muldür

ki muhafaza eder de bir musîbet daha vermez.

65.

›ƒÛa á¤è¢Ç� bn� ß� aìz
¢ n� Ï� b�£àÛ� ë� 

- Demek ki evvelki sözler gelirgelmez ve

yükleri aç lmadan cereyan etmi' idi ve demek ki Yusüfün bu tedbiri ümidi vechile yeni bir mü'evvik

olmu'tu.

Babalar bununla da mutmainn olm yarak: - 66.

asla sizinle beraber göndermem
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onu, dedi,

ta ki Allahdan

bana bir mîsak veresiniz - ya'ni Allaha yemin edesiniz

›7á¤Ø
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ki onu her halde bana getireceksiniz, me,er

hepiniz ihata edilmi' olas n z - ya'ni hepiniz her cihetten ma,lûb olmu', yapacak hiç bir çareniz kalmam ',

hepiniz helâk olacak, takat n z yetmeyecek bir vaz' yyete giriftar olmu' bulunas n z. Kaderin ne kadar

'ayan dikkat bir cilvesidir ki yemîni son derece tevs k suretinde irad olunan bu istisna ile Ya'kub ilerideki

ihata vaz' yyetini sanki ihzar etmi' ve gûya o hususdaki ademi mes'uliyyeti tevs k eylemi'tir. Onun için

demi'lerdir ki «

ÕÀäàÛb2 3×ìªß õ5
¬ jÛa » belâ, dile müvekkeldir.

›á¤è¢Ô� q¡ì¤ß� ê¢ì¤m� a¨ b¬�£àÜ� Ï� 

Bunun üzerine vaktâ ki kendisine mîsaklar n verdiler

›3
¥ î×
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� bÓ� 
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«Allah, sözlerimize kar' vekil» dedi - 'ayan

dikkattir ki «'âhid» veya «kefil» dememi' «vekil» demi'tir. Demek ki maksad yaln z 'ehadet de,il, icrad r.

Ve demek ki bu babda kefalete de
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delil yoktu «

¥ î×
3
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� ì� ç¢ë� » ise kat'îdir. Ya'ni onun tevf k olmadan biz bu
© ë� õ§ó

sözleri, bu teahhüdleri iyfa edemeyiz. Bizim hesab m za bunlar icra ediverecek kudret ve irade ancak

onundur, Muvaffak yyeti ondan dileriz.

67.
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Bir de ey o,ullar m! Dedi, bir kap dan girmeyiniz, müteferrik kap lardan giriniz. - Demi'lerdir

ki bu tavsiyenin sebebi toplu bir surette göze çarp lmalar ndan ve bir hased ve gamze u,ramalar ndan

sak nmak idi. Çünkü bu kerre o,ullar M s rda ma'lûm olmu' ve nazar dikkati calib bir hal alm '

bulunuyorlard . Anla' l yor ki Hazreti Ya'kub esrarengiz bir vaz' yyet görmü' ve buna kar' o,ullar na M s ra

girecekleri zaman avc ya da, l r gibi bir ta'biyeyi and ran sirrî bir tedbir emr-ü tavsiye etmi'. Ve bununla

beraber tedbir ile takdiri hudan n önüne geçilemeyece,ini anlatarak demi'tir ki :

›õ§6ó
¤ ‘
� ¤åß¡ é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ á¤Ø
¢ ä¤Ç� óä©Ë¤a¢ b¬ß� ë� 

Maamafih Allahdan her hangi bir

'eyi sizden mungi olmuyorum - ya'ni ben bu tedbir ve tavsiyemle sizi Allah taraf ndan gelmesi mukadder

olan her hangi bir 'eyden, her hangi bir kazadan halâs etmi' olmuyorum. E,er Allah hakk n zda

behamehal bir kaza murad etmi' ise o mutlaka olur. Ona kar' hiç bir tedbir fâida vermez. Her ihtimale kar'

tedbir almak da lâz m ise de tedbir takdire müdafaa edecek ve murad n husulünü mucib olacak bir illet

de,il, nihayet Allahtan bir istianedir. Takdire muvaf k ise müfid olur, yoksa hazer, kadere mani' olmaz.

›6é¡¨Ü£Û¡ ü�£ a¡ á¢Ø
¤ z
¢ Û¤a æ
¡ a¡

Huküm, ancak Allah nd r

›7o
¢ Ü¤�×
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ben

ancak tevekkül ettim - ancak onun hukmüne i'timad edib emrimi ona tefv z ve sizi ona emanet ettim -

›æ
� ìÜ¢×
£¡ ì� n� à¢Û¤a ¡3�£×ì� n� î� Ü¤Ï� é¡î¤Ü� Ç� ë� 

binaenaleyh mütevekkiller de ona tevekkül
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etsin - ya'ni tevekkül edecek olanlar veya bana i'timad olanlar da ancak Allaha tevekkül etsinler, ne

ba'kas na ne de kendilerine güvenmesinler. Hazreti Ya'kubun bu tevekkül emrinin fai sebebiyye ile kendi

tevekkülüne tefrii de 'ayan dikkattir. Bununla kendisinin nübüvvetine i'aret ve di,erlerinin ona ktidas

lüzumuna tans s olunmu'tur.

Filvak ' dedi,i gibi 68.
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babalar n n

kendilerine emretti,i yerden girdiklerinde de
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ba'lar na Allahdan gelecek hiç bir

'eyden mu,ni olmad - o duhul veya o emr -ü tedbir haklar nda min tarafillâh mukadder olan 'eylerden

kurtarmad , ihataya u,ramalar na, sirkatle ittiham olunmalar na, karde'lerinin al konulmas na

P ƒÛ a

mani' olmad
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ancak Ya'kubun

nefsindeki bir haceti kazâ etmi' oldu. - Ki hissi 'efakat ve fikri ubudiyyetle taharrii selâmet ihtiyac vard . Bu

tedbir ile gönlünün tekazâs def'olmu', nefsinde tedbirsizlikle bir kusur yapm ' olmak ihtimali bertaraf

edilmi' oldu. Has l o tedbirin s rf enfüsî kalan bir teselliden ba'ka vaki'de bir huküm ve menfaati olmad .

›á§Ü¤Ç¡ ëˆ¢Û� é¢�£ãa¡ë� 

Ve filhakika o bir ilim sahibi idi - böyle olaca, n , ya'ni «tedbirin takdire

mani' olam yaca, n » Ya'kub, biliyor ve lmine sahib olarak muktezas yle amel ediyordu

›ê¢bä� à¤�Ü£Ç� bà� Û¡

çünkü biz ona ta'lim etmi'tik - vahiy veya tecribe ve istidlâl ile bildirmi'tik
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ve lâkin nâs n ekserîsi bilmezler - onun

bildi,ini bilmez, hukmi kaderi anlamazlar da kimi kuvveti kendi tedbirlerinde zanneder, mukadderat m z

kendimiz ta'yin edece,iz deme,e kadar gider, kimi de tevekkülü tedbire mani' zanneder. Tedbirin de
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bir istiane oldu,unu, tedbir ile nefiste bir hacetin kazâ edilece,ini hesaba almazlar.
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Meali <erif

Vaktâ ki Yüsüfün yan na girdiler, karde'ini kendini ald ve ben, dedi: ben haberin olsun senin

karde'inim, sak n yapacaklar na göcürgenme 69 Sonra onlar bütün haz rl klar ile techiz etti,i vak t su

kab n karde'inin yükü içine koydu, sonra da bir münâdi ba, rd : ey kârban siz her halde h rs zl k etmi'siniz

70 Bunlara döndüler de dediler: ne ar yorsunuz ? Melikin dediler: suva n ar yoruz onu getirene bir deve

yükü bah'i' var, ve ben ona kefilim 71 Tallahi, dediler: size muhakkak ma'lûmdur ki biz Arzda fesad

ç karmak için gelmedik, h rs zda
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de,iliz 72 <imdi, dediler : yalanc ç karsan z cezas ne ? Cezas dediler: kimin yükünde ç karsa i'te o,

onun cezas , biz zalimlere böyle ceza veririz 73 Bunun üzerine karde'inin kab ndan evvel onlar n

kaplar ndan ba'lad , sonra onu karde'inin kab ndan ç kard , i'te 74 Yusüf için böyle bir tedbir yapt k,

Melikin dininde (ceza kanununda) karde'ini almas na çare yoktu, lâkin Allah n dilemesi ba'ka, biz

diledi,imizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin fevk nda bir alîm vard r 75 E,er dediler: o çalm '

bulunuyorsa bundan evvel bir karde'i de çalm 't , o vak t Yusüf bunu içine att ve onlara belli etmedi, siz

dedi: fena bir mevk 'desiniz ve Allah, pekâlâ biliyor : Ne isnad ediyorsunuz ? 76 ey 'anl Azîz! Dediler: emin

ol ki bunun büyük bir ihtiyar pederi var, onun için yerine birimizi al, çünkü biz seni muhsinlerden görüyoruz

77 Allah, saklas n, dedi: meta m z yan nda buldu,umuz kimseden ba'kas n tutmam zdan, çünkü biz o

takdirde zulmetmi' oluruz 78

69.

›ê¢b
� a� é¡î¤Û� a¡ ô¬ë¨a¨

Karde'ini kendine iyvâ etti - yan na ald , sinesine çekti. Rivayet

olunur ki Yusüfün huzuruna girdiklerinde i'te emretti,im biraderimiz, getirdik diye takdim ettiler, o da iyi

ettiniz, isabet eylediniz, onu nezdimde bulacaks n z dedi, ikram etti, sonra onlara bir ziyafet verdi ve iki'er

iki'er sofraya oturttu, Bünyamîn tek kald , kal nca «'imdi karde'im Yusüf, sa, olsa idi o da beni

beraberinde otur durdu» dedi ve a,lad , Yusüf de «biraderiniz tek kald » dedi ve yan na al p kendi

sofras na oturttu, sonra yine her ikiye ayr ayr birer yatak odas tahs s etti ve «bunun ikincisi yok

binaenaleyh bu da benim yan mda olsun» diyerek kendi odas na götürdü, koklaya koklaya yan nda yat rd ,

sabah oldu, Yusüf, ona evlâd n sordu, o da «on o,lum var, hep isimlerini helâk olan biraderimin isminden

mu'tak koymu'umdur» dedi, bunun üzerine «o helâk olan biraderine bedel ben
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biraderin olsam ho'lan r m s n z ? » dedi, o da «senin gibi bir biraderi kim bulabilir, amma ne çare ki seni

Ya'kub ve Rahil do,urmu' de,il» diye ,ö,üs geçirdi, o vak t Yusüf, a,lad kalk b boynuna sar ld ve kendini

tan tt da
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ben, dedi, ben cidden senin o karde'inim - Yusüf
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binaenaleyh ald rma yapt klar na - ya'ni biz iki

karde' hay rl s ile birle'ib mes'ud oldu,umuzdan art k karde'lerinin mâz yde yapt klar na veya bu kerre

benim ad mlar m n yapmas mukarrer olan muameleye gücenme, mahzun olma, ve bu sana anlatt klar m

kimseye sezdirme, duymami' gibi ol diye tenbih etti ve demek ki maceray da anlatt .

Rivayet olunur ki Bünyamîn, Yusüfe art k ben senden ayr lmam demi', Yusüf de iyi amma babam n

benden dolay gaml oldu,unu bilirsin, bir de seni al korsam gam izdiyad edecek, hem buna bir bahane

yok me,er ki sana naho' bir 'ey isnad edeyim demi', o da ald rmam, ne istersen yap cevab n vermi',

bunun üzerine Yusüf, âyetteki çareyi anlatm ', o da hay hay, yap demi'

70.
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- Vakta ki onlar sureti mahsusada cehazlarile techiz etti, o esnada 'ikayeyi karde'inin yükü içinde

yerle'tirdi - 'üphe yok ki bir müsafiri u,rat rken yüküne bir 'ey koymak onu ona hediyye etmektir.

S6KAYE, susak, me'rebe, tas gibi içilecek su konulan kap, lâm ahid, bunun ma'lûm ve ma'hud bir

me'rebe oldu,unu gösteriyor. Ki Yusüfün bünyamîni yat rd , odas nda kullan lan ve sevgili bir karde'e

hediyye edilme,e lây k bulunan k ymetdar bir me'rebesi olmak zahirdir. Netekim bir alt n veya gümü' tas

idi demi'lerdir. Ve ifadenin zahirine nazaran Yusüf, bunu kendi elile koymu',
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o bir defa sermaye i'inde yapt , gibi u'aklar na koydurmam 't r. <u halde konu'ulu'una ba'ka kimse vak f

olmam ', ancak taharri ve istihrac için kafilenin çevrilmesine me'murlar gönderilmi'tir. Ki

›æ
¥ ‡£¡�ìªß¢ æ
� �£‡a� �á£q¢

sonra da bir münadî ba, rd :
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ey kafile, siz mutlak h rs zs n z - dü'ünmeli ki

gördükleri ikram n arkas ndan ans z n böyle bir te'hir ve ittiham ne ac bir 'eydir. Bu isnad, gayri muayyen

bir münâdiye nisbet ediliyor. Bu ta'biri Yusüfün emr-ü telkin etti,i tasrih olunmuyor. Fakat neticei

muameleye nazaran onun sevk-u icazetine kt ran etti,ide anla' lm yor de,il. O halde bu haydi zahiren bir

ittiham olsun, fakat me'rebenin çal nm ' olmad , n bilen Yusüf noktai nazar ndan hakikatte bu bir yalan bir

ühtan olmaz m ? Yusüf, buna nas l cevaz ve müsaade vermi' olabilir ? Burada bu sual, mühim, cevab da

gayet dakiktir. Hakikatte bu nida, me'rebe için bir ittiham de,il, mukaddemâ Yusüfü babas ndan kaç rm '

olmalar na bir ta'r z ve ona aid bir ta'zirdir. O sab kada medhaldar olm yan Bünyamîn ise bunun kendi

hakk nda bir muvazaa oldu,unu bildi,inden bu ta'r z üzerine alm yor, memnun bile oluyordu. Fakat

Bünyamîne «

� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
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diye tenbih eden Yusüf, kendisi

böyle bir ceza ile karde'lerinden intikamm al yordu ? Hay r, görece,imiz vechile Yusüf, onlardan kendi

hakk n afvetmi'ti, lâkin o yapt klar i'lerde bir de hakkullah vard ki onu afv-ü ma,rifet Yusüfün elinde de,il

idi. Ancak o bunlar n ndallah ma,fur olmalar n da arzu etti,inden bu hususta kendini tan tmadan evvel

hakkullah nam na ta'r zl bir htar tezammun eden o ta'zir ile ciddî bir nedamet ve tevbe vesilesi ihzar

edecek ve bu suretle Bünyamînin kalmas n te'min etti,i gibi onlar n da tevbekâr olarak gelmeleri esbab n

tehyie etmi' olacakt . Ve filhakika bundan sonraki
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geli'lerinde nas l bir r kkati kalb ve ne kadar safi bir hiss-ü isti'dad arzetmi' olduklar n görece,iz.

6'te hakikatte bu, böyle ledünnî bir tak m hikmetleri tazammun eden rabbanî bir ceza, ilâhî bir terbiye

olacak ve bunun z mn nda babalar na verdikleri taahhüd ve misak n mes'uliyyetinden de kurtulacaklar,

çünkü «
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istisnas tahakkuk etmi' bulunacakt .

Böyle bat nda 'efîk bir ta'zir, zahirde ac bir ittiham olan bu nida kar' s nda nas l bir dirayet ve metanet

ibraz ettiler ?

71.
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Üzerlerine yönelerek dediler ki - ya'ni sesi i'idince

bakt lar, ba, ran yaln z de,il, arkalar ndan bir cemaat ta'kib ediyor, bunlara dönüp dediler ki:
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ne ar yorsunuz ? - <ayan dikkattir ki kendilerini o söze kapt r p da neyiniz

çal nd ? deyivermemi'ler, üslûb hakîmane ile nezahetlerini beyan ve husni edebe da'vet yolunda 'u

mazmunu ifham etmi'ler ki hele acele ile o kadar ileri gitmeyin bakal m, bize kar' böyle bir hitab yak 'maz

berî olan kimseleri yok yere ittiham reva olmaz. Biz sar k olmad ktan ba'ka ihtimal ki sizden bir 'ey de

çal nmam 't r. Ne ar yorsunuz ? Kayb n z nedir onu söyleyin ?

Filhakika bu ir'ad sebebile onlar da bu dairede tahvili kelâm lüzumunu hissederek 72.
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dediler ki Melikin suva n ar yoruz
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ve onu getirene bir deve yükü (zahire) bah'i' var - ya'ni bak n bakal m belki yüklerinizin aras na kar 'm 't r.

Mukabilinde tekdir de,il talt f görürsünüz

›á¥îÇ©‹� é©¡2 bã¯� a� ë� 

ve ben buna kefilim - anla' l yor

ki sözü o ba, ran müezzin söylüyor ve evvelki cümlelerde «biz», bunda «ben» diyor. Ve o,

bu
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ta'k b ve taharri memurlar n n reisleri imi' ve yine anla' l yor ki Yusüfün ta'limat böyle imi'.

SUVA', lügatte «sa' » denilen ve ahkâm islâmiyyede mu'teber olan bir kile, ya'ni ölçek, birde su içecek

bir nevi' tas ve me'rebe ma'nâlar na gelir. Burada da ba'z lar ölçek, ba'z lar da yukar da s kayenin bir

beyan gibi me'rebe ma'nâsile tefsir etmi'ler, suva' isim, s kaye vasfoldu,unu da söylemi'lerdir. Lâkin «

ess kaye » den zahir olan Yusüfün me'rebesi olmakt , burada ise hem iki ma'nâya muhtemil olan «suva' »

ta'birinin kullan lmas hem de Melike isnad edilmesi kaçamakl bir tevriye kasdedilmi' oldu,unu anlat yor.

Melik ta'birile muhatablar zihninde ba'ka bir mehabet iyka matlûb oldu,unda 'üphe yoksa da bundan

Azîz olan Yusüf veya bizzat Melik kasd olunmak da muhtemildir. Yusüfün koydu,u 'ey her halde kendinin

olmak gerektir. Ancak bu ona ihtimal ki mukaddemâ Melik taraf ndan hediyye edilmi'tir. E,er zahire

ölçülen kile de k ymetdar bir sâ' idise i'in hakikatini bilmiyenler bunun zahirinden hükûmetin o ölçe,ini

zannedebilecekler ve binaenaleyh hakikatte zahiren göründü,ü gibi bir ittiham yap lmam ', kabili te'vil bir

tevriye kasdedilmi' ve belki bir istiare gözetilmi' olacakt r. Çünkü Yusüf, Devletin bir mi'yar ma'dileti,

memleketin bir vas ta hayat idi, «ne ar yorsunuz» sualine kar' bu ma'nâ izhar olunsa da «siz bir Azîzi

kuyuya atm 's n z onu ar yoruz» deniverse idi ne müd'id olurdu ?

73.
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- Arabca «ta» kasem, «ba» veya «vav» ma'nâs nda veyahud onlara

bedel bir yemîn harfi olmakla beraber fazlaca bir de taaccüb ma'nâs ifade eder. Ya'ni taaccüb ile beraber

kasem yap laca, zamand r ki «tallahi» denir. Lisan m zda ise biz bunu fark etmeyiz de ancak «ta» ile

«vav» cemi' ederek «tevallahi» denildi,i surette bir taaccüb anlar z. Onun için « ta » ile olan kasemlerin

tercemesinde bu sureti htiyar etmek muvaf k
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olur. Ya'ni «tevallahi» dediler

›á¤n¢à¤Ü¡Ç� †¤Ô� Û� 

hakikaten ma'lûmunuz oldu - hüviyyetlerimizi

ö,rendiniz, yak ndan ahvalimize vak f oldunuz, cidden lim has l ettiniz.
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yapmak, ahlâks zl k etmek için gelmedik

ki biz bu Arzda: bu M s r topra, nda müfsidlik
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biz hiç bir zaman sar k da

de,iliz. - Ya'ni bunlar hükûmetinizin ma'lûmu iken böyle sözler söylemeniz ne acaib 'ey ?.

Cevaben me'murlar :

74.

›å
� î2©‡¡b×
� á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡ ¬¢ê¢ëª¯ a¬Œ� u
� bà� Ï� aìÛ¢bÓ� 

O halde, dediler, 'ayed

yalanc ç karsan z cezas ne? - Yani haydi onlar öyle olsun, fakat arad , m z nezdinizde zuhur eder de bu

suretle beraet iddian zda yalanc ç karsan z arad , m z 'eyin cezas nedir ? Bunun fetvas n verir, ta'yin

eder misiniz ?

75.
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Onun cezas , dediler:
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her kimin yükünde bulunursa o kendisi, onun

cezas d r, o mal n çal nmas mukabilinde sar k n kendi 'ahs tutulur istihdam ve istimlâk edilir.
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Biz zalimleri böyle cezaland r r z. - Ya'ni bir zulûm demek

olan sirkat fi'lini yapanlara böyle ceza veririz. Deniliyor ki Ya'kubun dininde sirkatin cezas sar k n kendisini

çald , mal n sahibine mâl etmekti ki ba'z tefsirlerde bir sene müddetle oldu,u mezkûrdur.

76.
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Bunun üzerine - Yusüf - karde'inin

kab ndan evvel onlar n kablar ndan ba'lad - demek ki o vechile istintak ve isticvabdan sonra kafile bütün

yüklerile beraber Yusüf huzuruna ihzar ve ifadeleri tesbit edildi de taharriyi Yusüf bizzat
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kendisi yapt .
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sonra da onu - ya'ni sikayeyi -

karde'inin kab ndan ç kard - binaenaleyh mucebinde karde'ini al koyma,a hak kazand .

Burada görülüyor ki

«

é¢u
� Š� ‚
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de,il «

bè� u
� Š� ‚
¤ n� 
¤ a¡ » buyurulmu', zamir, suvaa de,il

de sikayeye irca'edilmi'tir. Demek ki yükten ç kar lan as l Melikin suva de,il, Yusüfün sikayesi idi. Bununla

onlar hakikatte münadînin ittiham ndan kurtulmu' bulunuyorlarsa da kendi dinleri mcebinde verdikleri

fetvan n hukmü de,i'miyor. Bu nokta mühimdir. Çünkü ç kan 'ey, Melikin suva olmu' olsa idi Yusüf, bir

hâkim s fat le karde'ini Melik nam na zabt için hukmetmek lâz m gelecek ki bu bir zulm olacakt ve belki o

zaman Bünyamîn kendini müdafaa etmek lüzumunu hissedecek, matlûb has l olmayacakt . Fakat ç kan 'ey

Yusüfün koydu,u sikayesi idi. Binaenaleyh karde'inide kendi nam na zabtediyordu. Bu surette Yusüf, hem

müddei' hem hâkim olmu' oluyor mu ? Hay r, Yusüf, bir müddei' vaz' yyetinde taleb ve taharri etmi' oluyor,

huküm de karde'lerinin fetvas ile hakemliklerine istinad etmi' oluyordu. Müddeâ aleyh mevki'inde

tutulmas lâz m gelen karde'ide krar etmemekle beraber i'tiraz da etmiyor, sebkeden «

� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
æ
� bà� 2¡ ¤÷¡n� j¤m� 5� Ï� » mantukunca hiç ald rm yordu. Anlamal ki henüz
kendisini tan tmak zaman n n hulûl etmedi,ini bilen Yusüf, karde'ini al koymak çaresini dü'ünürken bile

istibdad yoluna sapm yor, makam n n haiz oldu,u kuvveti sui isti'mal etmiyor, zulm- ü ceberrut 'aibesi

verecek tedbirlerden tevakk ediyor da mes'eleyi s rf adlî ve kanunî bir surette halle muvaffak oluyor. Gerçi

bu bir hiyledir, fakat ne güzel hiyle!
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6'te Yusüf için böyle bir hiyle yapt k - yukar da geçen «
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� bß� » gibi bu da anlat yor ki Yusüfün bu i'leri
hep Allah tealân n ta'limile cereyan ediyordu: ya'ni Yusüf
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için bu acîb hiyleyle Allah, takdir ve tertib etti, ona onu Allah, vahy - ü eyledi de karde'ini al koymak için

fetvas n karde'lerine verdirdi ve bu suretle babas n n 'eriatini M s rda tatb k yolunu açt . Yoksa
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Melikin dininde karde'ini

zabtetmesine ihtimal yokdu - burada «din» kelimesinin ma'nâs calibi dikkattir. Belli ki bundan maksad, o

zaman M s r memleketinde mer'iy olan 'eriat ve bilhassa « ceza kanunu » dur. Nakl olundu,una göre o

vak t M s r ceza kanunuda sirkatin ma'ruf ve mer'iy olan cezas sar k dö,mek ve çald , mal iki kat tazmin

ettirmekten baret idi. Binaenaleyh ahz-ü habis, h lâf kanun olurdu. Yusüf, h lâf kanun olurdu. Yusüf, h lâf

kanun hareketi tecviz etmiyece,i ve babas n n 'eriati henüz M s rda i'lân edilmemi' bulundu,u cihetle

M s r mahkemesi ancak memleketin ma'ruf olan kanunu ile hukmetmek lâz m gelirdi. Memleketin

kanununda da Yusüfün karde'ini kendisi için ahzetmesine çare yoktu
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lâkin Allah n dilemesi müstesna - Allah bir 'eyi murad edince

esbab n tehyie eder. Onun için bir taraftan Yusüfe o 'ekli ta'lim edip karde'lerinin hakemli,ine müracaat

ettirdi,i gibi di,er taraftan karde'lerini de i'i sezdirmiyerek ol vechile cevab ve huküm verdiriverdi. Ve bu

suretle hem memleketin kanununu ihlâl etmeden onlar krarlar yle ilzam eyledi, hem babas n n 'eriatinden

bir hukmün tatbik le M s r urfuna amelî bir mîsal verdi de bir vechi ma'ruf ile karde'ini al koymak hakk n

bah'ettikten ba'ka hiç biri fark nda olm yarak obir karde'lerini de balâdaki «

7á¤Ø
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¬ �£ a¡ » medlûlünce istisnaî bir vaz' yyete getirerek babalar na kar' verdikleri
mîsak n mes'uliyyetinden kurtard . E,er « cezas nedir? » suâline kar' karde'leri bilfarz memleketinizin

kanunu ne ise onu yapars n z deyivermi'
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olsalard veyâhud bundan evvel kendi yükleri içine haberleri olmadan sermayelerinin konuluvermi'

bulundu,unu hat rlayarak yük içinde öyle bir 'eyin bulunuvermesi do,rudan do,ru bir sirkat delili olmak

lâz m gelmiyece,ini ileri sürüb de kasden konulmad , na bir yemîn teklif etselerdi 'üphe yok ki Yusüf bu

vesile ile matlûbuna iremiyecekti. Lâkin Allah, böyle diledi, öyle oldu -
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biz - azîmü''an - her kimi dilersek derecelerle yükseltiriz -

ya'ni böyle müstesna lm - ü irade ile terfi'i derecat, bu maddeye ve Yusüfe mahsus de,ildir, Allah, kimi

dilerse böyle ve hattâ bundan daha ziyade derecelerle yükseltir. -
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ve her zi lmin fevk nda bir alîm vard r. - Ya'ni o dereceler

içinde en yüksek mertebe lim mertebesidir. Ve Yusüfün karde'lerine tefevvuku bir lim tefevvukudur.

Karde'leri de ehli lim iseler de bu i'in hakikatini onlar bilmiyor, Yusüf ise bilerek hareket ediyordu.

Maamafih ne kadar yüksek derecede bulunursa bulunsun her lim sahibinin fevk nda bir alîm vard r ki o,

Allahd r. Onun lmine kimse yeti'emez.

<imdi i'in hakikatini bilmediklerinden dolay kendi hukümlerile da'vay gaybetmi' ve mü'kil bir

vaz' yyete dü'mü' olan karde'ler 77.

bulunuyorsa
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'ayed, dediler, sirkat etmi'

bundan evvel onun bir karde'i de bir

sirkat yapm 't - bunda mutlaka bir yanl 'l k var diyecek yerde kendilerini 'üpheden kurtarmak için

Bünyamîn ile Yusüf hakk nda yine hak kate vak f olmad klar ndan böyle bir ,birar daha zhar ettiler.

Bir rivayete göre Yusüfün anas n n babas bir puta
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tutkunmu', Yusüf çocukken anas n n emriyle o putu gizlice alm ' ve k rm ' imi', hiddetle bunu söylemek

istemi'ler. Bu sözü balâdaki «

� ìÓ¢‰¡b
æ
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¢ �ã£a¡ » h tab n n verdi,i endi'e ile söylemi' ve ona

mukabil ledünnî bir tab gibi olmu'tur.
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Yusüf de bunu nefsinde gizledi - ya'ni nefsi bu

sözden bir ac l k hissetmedi de,il, fakat gizledi, sabretti, kusurlar na bakmad da kendi kendine
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siz, dedi, fena bir mevk 'desiniz - ya'ni bu ma'ruz oldu,unuz

mes'eleden dolay fena bir mevk a dü'tünüz, mahcub ve müteessir oldunuz, binaenaleyh teselliye muhtac

oldu,unuz böyle bir s rada hiddet ve 'a'k nl kla a,z n zdan kaç rd , n z bu lâf n za tahammül etmek,

kusurunuza bakmamak ktiza eder.
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isnad etti,iniz

vas flara da Allah, a'lemdir. - Ya'ni ben ve karde'im biliyoruz, ve Allah, daha iyi biliyor ki hakikat sizin

dedi,iniz gibi de,il bizden sirkat sad r olmam 't r. O halde as ls z sözünüzden neye al nay m.

Bunun üzerine h ddeti b rak p 'efaat ve istirham yoluna dökülerek ve ald rd klar karde'lerini kurtarmak

için kendilerini fedaya raz olarak 78.
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Meali <erifi

Vaktâ ki ondan ümidi kestiler, f s ldayarak çekildiler, büyükleri dedi ki: baban z n aleyhinizde Allahdan

mîsak alm ' oldu,unu, bundan evvel de Yusüf hakk nda etti,iniz kusuru biliyor musunuz ? 79 Art k ben

buradan ayr lmam tâ babam bana izin verinceye veya Allah hakk mda bir huküm ta'yin edinceye kadar ki o

Hayrül'kamîndir 80 Siz dönün baban za da deyin ki ey bizim babam z, inan o,lun h rs zl k etti, biz ancak

bildi,imize 'ehadet ediyoruz yoksa gaybin haf zlar de,iliz 81 Hem bulundu,umuz 'ehre sor hem içinde

geldi,imiz kârbana, ve emin ol ki biz cidden do,ru söylüyoruz 82

Gelip böyle dediler amma Ya'kub buna inan p onlar gibi ümidini keserek ye'se dü'dü mü ne yapt ?

ó
� Ç� 6¥3îà©u
� Š¥j¤–
� Ï� a6¦Šß¤a� á¤Ø
¢ 
¢ 1¢ã¤a� á¤Ø
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¤ Û� �ì£
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© z
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Meali <erifi

Yok, dedi: size nefsiniz bir emir tesvil etmi', art k bir sabr cemîl, yak nd r ki Allah bana hepsini bir getire,

hakikat bu: alîm o, hakîm o 83

Öyle dedi :
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Meali <erifi

Ve onlardan yüzünü çevirdi de, "ya esefâ alâ Yusüf " dedi ve huzünden gözlerine ak dü'tü art k

yutkunuyor yutkunuyordu 84 Tellahi dediler, halâ Yusüfün an b duruyorsun,
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nihayet gamdan eriyeceksin veya helâk olanlara kar 'acaks n 85 Ben, dedi, dolgunlu,umu, huznümü

ancak Allaha 'ikayet ederim ve Allahdan sizin bilemeyece,iniz 'eyler bilirim 86 Ey o,ullar m haydi gidiniz

de Yusüfle karde'inden bir tahassüste bulununuz ve Allah n revh nden ye'se dü'meyiniz, çünkü Allâh n

revh nden ye'se dü'en Ancak kâfirler güruhudur 87

84.

›á¤è¢ä¤Ç� ó¨Û£ì� m� ë� 

Ve onlardan yüz çevirdi de

›Ñ
� 
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� ó1¨
� a� b¬í� 4
� bÓ� ë� 

«ya esefâ alâ Yusüf !.. » dedi -

ESEF, ma'lûm oldu,u üzere huznün 'iddetlisi demektir ki bu ma'nâca lisan m zda daha ziyade « gam »

lâfz kullan l r (sûrei «a'raf» ta «

b=1¦
� bj� š
¤ Ë� é©¡ßì¤Ó� óÛ¨a¡ ó¬¨ìß¢ É� u
� ‰� b�£àÛ� ë� »
¡ a� æ

âyetinde bir de gadab ile olan alâkas geçmi'ti bak) ahirindeki elifi maksure mütekellim «ya» s ndan bedel,

ey esefim demektir. Yâhud nüdbe elifidir ki musibetin 'iddetile «ah» gibi tahazzün ve tahassürde bir

imtidad ifade eder. Nidan n cevab mahzuftur. «Alâ Yusüf» esefin meb'nas n gösteren müteallâk d r.

«Esef» ile « Yusüf » maddesi beynindeki cinas da kelâma ayr ca bir r kkat vermi'tir. Ki Ilmi bedi'de buna

tecnisi tasrif ta'bir olunur. «Ya» esasen uza,a nida için mevzu'dur. Esefi söz i'idir, anlar kabili h tab bir zat

yerine koyarak ma'nâl bir mecazd r. Ya'kub, bu kerre iki o,lunun daha hicranile dâgdar oluyor, hicran

Yusüfe bir de bunlar inz mam ediyor. Di,er o,ullar n n getirdikleri haberin de bir sanîa oldu,unu anl yor,

ye'se inanm yor, Allahdan ümidini kesmiyor, ümid ile sabra karar veriyor. 6kisinin hayat ve mekanlar

hakk nda her ne ise bir haber getirilmi' oldu,u halde kanl bir gömlek getirip kurt yedi dedikleri Yusüfün

hayat hakk nda mücerred rahmeti ilâhiyye delilinden ba'ka zâhirde bir ümid emâresi de bulunmuyor.

Böyle bir anda Yusüf, yan nda olsa idi makam sab rda kendisine ne güzel bir hemhal olacakt mülâhazas

da gönlünü sar yor ve binaenaleyh bütün bu
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mus betleri bir Yusüfün hicran nda toplanm ' buluyor. Ve Yusüfe mukabil kendisine art k esefin

kendisinden ba'ka hemhal olacak bir musahib görmez oluyor da sözlerine inanmad , o,ullar ndan sarf

nazar edip sanki Yusüfe ça, r r gibi bir i'tiyak ile esefe nida ederek demi' oluyor ki: ey esefim; ey bana

ba'ka gam duyurm yacak olan 'iddetli gam, ey Yusüfün yadigâr esef !... Uzak durma, tam zaman nd r gel

bana ki hasretim artt , son dereceye geldi. Resulullah sallallahü aleyhi vessellemden menkuldür ki «Ya'kub

aleyhisselâm n Yusüfe vecdi ne dereceye bâli, olmu'tu ?» diye Cebraile suâl etmi' «evlâd n gaib eden

yetmi' ana vecdi» demi', «o halde ecri ne kadard r ?» dedikte «yüz 'ehîd ecridir, ve Allaha bir lâhza bile

sui zannetmedi» demi'tir. Bu, delâlet eder ki müsîbet zamanlar nda teessüf ve bükâ caizdir. Çünkü 'edaid

zaman nda insan kendisini pek az zabtedebilece,i cihetle bundan büsbütün men'i nefis, teklif tahtine

girecek hususattan de,ildir. Ve filhakika Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellemden de o,lu 6brahime

a,lam ' ve «kalb, huzün duyar, göz, ya' döker, rabb m n gadab edece,i 'eyi söylemeyiz ve elbette biz,

sana mahzunuz ya 6brahim! » buyurmu'tu. Ancak câiz olm yan , cahillerin yapt , gibi ba, r p ça, rarak

feryad-ü figan etmek, dö,ünmek, yaka paça y rtmak, saç n ba' n yolmak kabilinden ifratlard r. Menkuldür

ki aleyh ssalâtü vesselâm kerimelerinin birinin çocu,una a,lam ', mubarek nefsini üzmü'tü, «ya resulullah

a,l yorsun halbuki bizi a,lamadan nehyetmi'tin» denildi, binaenaleyh buyurdu ki «ben sizi a,lamaktan

nehyetmedim ancak iki ahmak sesten nehyettim : biri ferah s ras nda ses, biri de terah «keder» s ras ndaki

ses» Bir haberde vârid oldu,una göre Muhammed ümmetinden ba'ka ümmetlere «

6æ
� ìÈ¢u
¡ a‰� é¡î¤Û� a¡ ¬b� ã£a¡ë� é¡¨£ÜÛ¡ b�£ãa¡ »

verilmemi'ti netekim
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Ya'kub bile böyle istirca' etmeksizin öyle dedi

›æ
¢ Û¤a �åß¡ ê¢bä� î¤Ç� ¤o�š
£ î� 2¤aë� 
¡ Œ¤z

ve

hüzünden gözleri a,ard - hüzünden gözlerine ak dü'tü, cihan görmez oldu. Veya bir rivayette vârid

oldu,una göre zay f görünüyordu.

›á¥îÄ
� ì� è¢Ï� 
© ×

art k o, bir kâzîm idi - derdini içine at yor.

Gayz n tutuyor, gam yutuyordu, çok dolgun ve tutkun ve yutkunan bir ac kl idi.

Onun bu ac kl haline bakan ve sirrine iremiyenler :

85.

›é¡¨Ü£Ûbm� aìÛ¢bÓ� 

deyip duruyorsun

Te vallahi dediler
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� æ
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›å
� îØ
� ìØ
¢ m� ë¤a� 
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Yusüf!

nihayet üzgün dü'eceksin

veya helâk olacaks n - «böyle bo' bo'una kendine yaz k

ediyorsun» - gibi nas hate kalk 't lar, gerçi bu bir sui niyyetle söylenmiyordu, lâkin Yusüfü ölmü' farzetmek

gibi bir ye'se ibtina etti,i ve bir 'tiraz ve intikad tazammun eyledi,i cihetle Ya'kub gibi büyük ve içli bir zata

kar' cahilâne bir âzâr ve binaenaleyh bir had nâ'inasl k oluyordu. Fakat buna kar' onun kâzm na ve

rikkat-ü nezaketine bak n z ki 86

›é¡¨Ü£Ûa óÛ� a¡ ¬óã©Œ¤y
¢ ë� ór£©2� aìØ
¢ ‘
¤ a� b¬à� �ã£a¡ 4
� bÓ� 

ben dedi, bessimi ve huznümü

Ancak Allaha 'ikâyet ederim - ne size ne ba'kalar na de,il.

BESS, Asl nda yaymak bast-u ne'retmek ma'nâs na masdar ise de bundan mebsûs ma'nâsile isim de

olur ki herkesin içine s ,d ramay p âleme yaymaktan kendini alam yaca, zorlu havsale sûz derd-ü merak

demektir. Ya'ni ben, havsale sûz da, derunumu ve huznümü kimseye de,il, ancak Allaha 'ikâyet

ediyorum

›æ
� ìà¢Ü� È¤m� ü� bß� ¡é¨£ÜÛa å
� ß¡ á¢Ü� Ç¤a� ë� 

ve Allahdan sizin bilemeyece,iniz bir

'ey biliyorum
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- binaenaleyh bunlar bo'una zannetmeyiniz, Allah hiç umulmad k yerden ne''eler verir.

87.

›�ó
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Ve ey o,ullar m, dedi
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›aìj¢ç� ‡¤a

gidiniz,

de Yusüften ve karde'inden tahassüs ediniz - bir

haber hissetmek için bütün havassinizle çal ' n z, ara't r n z.

<ayan dikkattir ki «

� ‰¤ü

�¤ a 
� Š� 2¤a� å
¤ Ü� Ï� »

diyerek kalm ' olan büyük karde'lerinden

tahassüs emretmemi'tir. Çünkü o htiyarile kalm ' idi, tahassüs üzere bulunuyordu. Yusüf ve Bünyamîn ise

muztar bir halde cüdâ dü'mü'lerdi. Yusüf bir mefkud, Bünyamîn de bir mahbus gibi telâkk edilmek ktiza

ediyordu. Fevt olduklar na dâir bir ma'lûmat yoktu. Gerçi Yusüfü kurt yedi diye bir kanl gömlek getirmi'lerdi,

lâkin bu yaland ve yalan oldu,u Ya'kubca da anla' lm ' idi de «

a6Š¦ß¤a� á¤Ø
¢ 
¢ 1¢ã¤a� á¤Ø
¢ Û� o
¤ Û� �ì£
� 3
¤ 2� »

demi'ti. Zira gömle,i parçalamadan bir kimseyi kurt

yemi' olamazd . Ve netekim o zaman Ya'kubun «bu ne halîm kurtmu', gömle,i bile parçalamam '» dedi,i

de rivayetler de vârid olmu'tur. Pederi ve büyük karde'leri bile henüz berhayat bulunan Yusüf âdeten

akran münkar z olacak bir ya'ta da de,il idi. Binaenaleyh ne sarahaten ne de delâleten Yusüfün mevtine

hukmetmek için hiç bir sebeb yoktu. Halbuki fevt olduklar ma'lûm olm yan bir mefkud veya mahbusu

aramak ve haklar nda mümkin olan muaveneti yapmak bir vecibe te'kil ediyordu ve anla' l yor ki Yusüf

hakk nda iyi bir tahassüste bulunulmamas ve bu vecibenin ifas na vesile bulamam ' olmas Ya'kubu en

ziyade dagdar eden bir ukde idi. Bünyamînin tevk fi yüzünden bir ta'k b ve tahassüs lüzumunun zuhuru ile

bu kerre o vesiyle has l olmu'tu. Onun için ikisinden tahassüs emretmi' ve bu vazifenin yeis ile de,il, ümid

ve istekle yap lmas z mn nda ma'neviyyetlerini takviye ederek demi'tir ki:
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›6é¡¨Ü£Ûa 
¤ ß¡ aì
¢ d� í¤b� m ü� ë� 
¡ ë¤‰� å

ve Allah n revh nden ümidi kesmeyin - ya'ni

darl klar açacak, s k lm ' sînelere nefes ald r p ferah verecek lûtf - ü rahmetinden ye'se dü'meyin

›æ
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� Û¤a â¢ì¤Ô� Û¤a ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛa 
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çünkü

Allah n revhinden ancak kâfirler me'yus olurlar. - Binaenaleyh Yusüf ve Bünyamîn de kim bilir nas l bir

zd rab içinde ümid bekleyip duruyorlard r. Onun için Yusüf bulunur mu demeyiniz de Allah n rahmetinden

ümid ile mütehassis olarak istekli aray n z, in'allah bulur, hay rl bir haber getirirsiniz.

Filhakika bak n z bunun üzerine revhullah nas l tecelli etti :

bä� Ü� ç¤a� ë� bä� �
£ ß� Œ¢íŒ©È� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� aìÛ¢bÓ� é¡î¤Ü� Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÜ� Ï� ›XX
b6ä� î¤Ü� Ç� ¤Ö�†£–
� m� ë� 3
� î¤Ø
� Û¤a bä� Û� Ò
¨ Œ¤ß¢ ò§Ç� bš
� j¡2¡ bä� ÷¤u
£ Ûa
¡ ë¤b� Ï� ò§îu
¡ ë� ¢£Š¢š
á¤n¢Ü¤È� Ï� bß� á¤n¢à¤Ü¡Ç� 3
¤ ç� 4
� bÓ� ›XY å
� îÓ©†£¡–
� n� à¢Û¤a ô¡Œv
¤ í� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
� ã¤ü
o
� � �Ù�ã£a¡õ� aì¬Û¢bÓ� ›YP æ
� ìÜ¢ç¡bu
� á¤n¢ã¤a� ¤‡a¡ é¡î
� 
¢ ìî¢2¡
© a� ë� Ñ
¤ ß� é¢�£ãa¡ 6b� äî¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �å
å
£ ß� †¤Ó� ó©
9 a� a¬ˆ� ç¨ë� Ñ
¢ 
¢ ìí¢ bã�¯ a� 4
� bÓ� 6Ñ
¢ 
¢ ìí¢
aìÛ¢bÓ� ›YQ å
� îä©
¤ à¢Û¤a Š� u
¤ a� É¢îš
£ b¡Ï� Š¤j¡–
¤ í� ë� ¡Õ�£ní�
¡ z
© í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �æ
› å
� c÷©Ÿ
� Û� b�£ä×
¢ ¤æa¡ë� bä� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa Ú
� Š� q� a¨ †¤Ô� Û� é¡¨£ÜÛbm�
¡ b‚

sh:»2911

á¢y
� ‰¤a� ì� ç¢ë� 9á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa ¢Š1¡Ì¤í� 6â� ì¤î� Û¤a á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� k
� íŠ©r¤m� ü� 4
� bÓ� ›YR
ó©2a� é¡u
¤ ë� óÜ¨Ç� ê¢ìÔ¢Û¤b� Ï� aˆ� ç¨ ó–
� îà©y
© îà©Ô� 2¡ aìj¢ç� ‡¤a¡ ›YS å
¡ a�Š£Ûa
›;å
� îÈ©à� u
¤ a� á¤Ø
¢ Ü¡ç¤b� 2¡ ó©ãìm¢a¤ë� a7¦Šî–
© 2� p
¡ b¤í�

Meali <erifi

Bunun üzerine vataki huzuruna girdiler, ey 'anl Azîz, dediler : bize ve yalimize zaruret messeti, pek

ehemmiyetsiz bir sermaye ile de geldik, yine bizi tam ölçü ver ve bize tesadduk buyur, çünkü Allah,

tasadduk edenlere mükâfat n verir 88 Siz, dedi, biliyor musunuz ? Cahilli,iniz de Yusüfe ve karde'ine ne

yapt n z? 89 A a, sen, sen Yusüf müsün ? dediler, ben, dedi : Yusüfüm, bu da karde'im, Allah bize lutfile

in'am buyurdu : hakikat bu: her kim Allahdan korkar ve sabr ederse her halde Allah, muhsinlerin ecrini zayi'

etmez 90 Dediler : tâllahi seni Allah, bize üstün k ld , biz do,rusu büyük suç i'lemi'tik 91 Dedi : size kar'

tekdir yok bu gün, Allah sizi ma,rifetile ba, 'lar ve o "erhamürrahimîn" dir 92 <imdi siz, benim 'u

gömle,imi götürün de babam n yüzüne b rak n gözü aç l r ve bütün taallükat m zla toplan b bana gelin 93

88.

¢Š£¢š
£ Ûa bä� Ü� ç¤a� ë� bä� �
£ ß� Œ¢íŒ©È� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� aìÛ¢bÓ� é¡î¤Ü� Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÜ� Ï� 
›òíüa

- Bu ifadeleri gösteriyor ki kalblerinde büyük bir intibah ve ba'ka bir r kkat has l olmu'tu.

Demek ki Bünyamînin tevk fi üzerine ba'l yan bu intibah, tekemmül etmi'ti. Ve Yusüfün
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o tazir ile gözetti,i tevbe ve hlâs-u tevazu' hissi husul bulmu'tu, ve binaenaleyh kendisini tan tmak zaman

gelmi'ti, gerçi onlar as l maksad seyahatleri olan Yusüf ve biraderi mes'elesini tasrih etmiyorlarsa da

messi durr ve tasadduk kelimelerinden bunlar isti'mam eden Yusüf :

89.
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Ma'lûmunuzmu, dedi, siz cahilli,iniz zaman nda Yusüfe ve karde'ine ne yapt n z ? - 6'te bu i'lâm ve suâl ile

«

� ëŠ¢È¢’
æ
¤ í� ü� á¤ç¢ë� aˆ� ç¨ ¤áç¡Š¡ß¤b� 2¡ á¤è¢�ä£÷� j£¡ä� n¢Û� »

vahiy ve va'dinin m sdak

temamen tahakkuk etmi' oluyordu. Art k bu lâhzada kalblerde has l olan hayret ve heyecan dü'ünmeli. Bu

söz, muhatablar n gönüllerinde anî bir 'im'ek gibi parlam 't ki derhal onun Yusüf oldu,una intikal ederek

kemali hayret ve heyecan ile kekelercesine 90.
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a...

senmisin sahih sen Yusüf ? dediler - o da kendini ve karde'ini ta'rif ve takdim ile teb'ir ederek:

›Ñ
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¢ ìí¢ bã�¯ a� 4
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ben, dedi, Yusüfüm

›a¬ˆ� ç¨ë� 

kbalde bulunan ve nazar dikkatinizden kaçm ' gibi görünen zat da

ve bu ya'ni yan mda mevki'i

›ó
©9 a� 

karde'im - ve bundan

gurur ve tefahur h ssi anla' lmamak için Allaha 'ükür ve tahdisi ni'met ile nas hat makam nda 'u cümleleri

ilâve etti :

›6b� äî¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �å
£ ß� †¤Ó� 

›Š¤j¡–
¤ í� ë� ¡Õ�£ní� å
¤ ß� é¢�£ãa¡
ve mihnete sabr eylerse

hakikaten Allah, bizi in'amile memnun etti

'una 'üphe yok ki her kim ittika ve sabrederse - fenal ktan sak n r

›å
� îä©
¤ à¢Û¤a Š� u
¤ a� É¢îš
£ b¡Ï� 
¡ z
© í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �æ

her halde

Allah muhsinlerin ecrine zâyi' etmez.

Bunun üzerine gayet beli, bir vaz' it raf ile ilk suâlin cevab na temassederek 91.

›aìÛ¢bÓ�  dediler ki

›bä� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa Ú
� Š� q� a¨ †¤Ô� Û� é¡¨£ÜÛbm� 
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Tallahi seni Allah bize iysâr etti - yani tevallahi cidden itiraf ederiz ki Allah seni hakikaten o zikreyledi,in

ittika ve sabr-ü ihsan hasletlerile bizim üzerimize tercih ve tafd l etti

›å
� c÷©Ÿ
� Û� b�£ä×
¢ æ
¤ a¡ë� 
¡ b‚

ve filhakika biz elbette suçlu idik. - Amden bir hatîe yapm 't k. -

Yani 'imdi bilsen ne kadar nadimiz. Yukar da da kaybetti,imiz vechile Yusüf, karde'lerine kendi hakk n

afvediyordu, ancak haklar nda Allah n ma,rifetini de iyice ümid edebilmek için tevbe ve nedametlerini

gözetiyordu, bu kerre bu beli, itiraf bu da tahakkuk edince 92.

›á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� k
� íŠ©r¤m� ü� 4
� bÓ� 

size dedi müahaza yok

›6â� ì¤î� Û¤a

bugün -

TESR6B; Esasen i'kembeden iç y , n s y rmak demek olup mecazen tekdir ve müahaze manas na

kullan l r. Elyevm kaydi de hem makabline hem mabadine rabtolunabilir. Yani müahaze olunmak hat r n za

gelmesi melhuz olan bu gün size serzeni' yok, o halde ba'ka gün nas l olur ? Binaenaleyh suâlimden ve

sözlerimden bir serzeni' manas ç kar p da merak etmeyiniz. Müsterih olunuz, yahud bundan evvelki

geli'inizde habersizce üzüldünüz ise de bugün ve bitarik l'evlâ bundan cihetine gelince; yine bu
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gün dua ve ümid ederim ki

›9á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa ¢Š1¡Ì¤í� 

ve hlâs n z zâhir, haliniz 'ayan ma,rifet ve rahmettir

erhamurrahimîndir - 'imdi siz 93.

Allah size ma,rifet eder. - Zira bu gün tevbe

›å
� îà©y
� ‰¤a� ì� ç¢ë� 
¡ a�Š£Ûa á¢y

›aˆ� ç¨ ó–
© îà©Ô� 2¡ aìj¢ç� ‡¤a¡

›ó2©a� é¡u
¤ ë� óÜ¨Ç� ê¢ìÔ¢Û¤b� Ï� 

de babam n yüzüne b rak n ki

ve o,

'u gömle,imi götürün

›a7Š¦î–
© 2� p
¡ b¤í� 

gözü görerek gelir - yani siz 'imdi ba'ka dü'ünceleri b rak n da ilk i'iniz bu olsun: Bununla babama teb'ir

ve davet hizmetine ko'un. Bu gömle,in evvel götürülen kanl gömle,e tekabülü hafî de,ildir. Demek ki

yalandan kanl bir gömlekle ba'l yan ve yakube Dünyay zindan eden müzmin bir derdi hicran bu kerre

vuslet müjdesi götürecek olan mübarek bir gömle,in temassile hemen siliniverecekti . Acaba bu nas l bir

gömlekti bir rivayette denilmi' ki bu gömlek, vakt le Hazreti 6brahim ate'e at ld , zaman emri ilâhî ile

Cebrailin Cennetten getirip giydirdi,i gayet ince bir gömlek olup evlâd ve ahfad na miras kalm ' ve Yakub

onu bir nüsha içine koyarak gizlice Yusüfün boynuna takm ' ve kuyuya at ld , zaman Cibril onu nüshadan

ç kar b ona giydirmi'ti ve Cennet nesîminin kokusu her hangi bir mübtelâya messederse o afiyet bulur»

demi'ti

gça. Bu surette bu gömlek esrarengiz bir yadigâr ve bu i', Yakuba sevgili Yusüfün nübüvveti

haberini dahi teb'ir eden bir mucize demek olur. Bir rivayet de denilmi' ki bu gömlek o s rada Yusüfün

s rt nda bulunan gömle,i idi. Filhakika «

aˆ� ç¨ ó©–îà©Ô� 2¡ »

ifadesinden bu mana daha zâhirdir.
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Fakat bu surette de bir gömle,in yüze sürülmesile de gözlerin kuvvet iktisab edece,i aklen bilinebilecek bir

'ey görünmez. Onun için muhakk kîn demi'lerdir ki « bu da mutlak bir vahy ile olmu'tur. Zira bir vahy

olmasa idi Yusüf, bunu aklile bulamazd ». Maamafih Fahruddini Razî der ki bunun makul ciheti de yok

de,ildir. Dene bilir ki Yusüf, babas n n görmemesi iç s k nt sile çok a,lamaktan ne''et etme bir za'f basar

oldu,unu anlad , ndan belki 'öyle dü'ünmü'tür ki: gömle,in üzerine konuldu,u zaman her halde çok

in'irah bulur ve kalbine kuvvetli ferah gelir. Ve bununla ruhu kuvvet bulup kuvas ndan za'f zail olur. Ve

binaenaleyh bâs ras da kuvvetlenir, gözüne fer gelir. Ve bu kadar kalbile ma'rifeti mümkin olan

'eylerdendir. Çünkü kavanîni t bbiyye bu ma'nân n s hhatine delâlet eder.

gça. Lâkin bunun ma'nâs

«fennen bu mümkindir, kava di t bbiyyeden, tecribeden bu kadar bir ilham al nabilir» demek olur. Filvak '

gerek maraz gerek s hhat noktai nazar ndan teessürat ruhiyyenin beden üzerindeki dahli ve o suretle

tedavi, t b noktai nazar ndan dahi inkâr olunamazsa da burada ma'kuliyyetin bu kadarc , mes'elnnin

halline kâfi de,ildir. Böyle bir dü'ünce ile «belki iyi olur» denebilirse de kat'î hukûm verilemez. Halbuki

mes'elenin en mühim noktas

«

a7Š¦î–
© 2� p
¡ b¤í� » hukmünün kat' yyetindedir. Ak l, ise t bb n belki hiç

bir devâs nda bunu kestiremez. Ve buna i'aret için olsa gerektir ki razî de «bu kadar n kalb ile ma'rifet

mümkin olur» demi', ak l ile dememi'tir. Haydi Yusüfün akl na öyle bir imkân ve ihtimal gelmi' olsun fakat

onun kalbine bu kat'î hukmü veren kuvvet nedir ? Bu nokta muhakk kînin dedikleri gibi vahyi haktan ba'ka

bir sebeble izah edilemez.

Yusüf, karde'lerini tatyib eder etmez ilk i' olmak üzere onlar böyle lâtif bir devai 'cazkâr ile pederine

teb'ir ve da'vet hizmetile me'mur edip serian göndermi' ve demi'ti ki :
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Babamla beraber

›;å
� îÈ©à� u
¤ a� á¤Ø
¢ Ü¡ç¤b� 2¡ ó©ãìm¢a¤ë� 

bütün ehlininizi - ya'ni erkek di'i,

büyük küçük hanedani Ya'kuba mensub bütün ailenizi - de toptan al p bana getiriniz. - Rivayet olunur ki

gömle,i karde'leri içinden Yehûda alm ' ve «evvel kanl gömle,i götürüp mahzun eden ben idim. O vak t

mahzun eden ben idim. O vak t mahzun etti,im gibi 'imdide müjde edeyim» demi' ve yal n ayak ba'

kabak M s rdan Ken'ana ko'mu' ve aradaki mesafe seksen fersah imi'. Evvelki def'alarda karde'lerini

techiz eden Yusüfün bu kerre bu emirleri verirken ktiza eden levaz m ile elbette daha mükemmel surette

techiz edip u,ratt , htara lüzum yoktur. Rivayet olundu,una göre bu kafilede babas na iki yüz râhile techiz

etmi' göndermi'ti.

gça

<imdi bak n z buradan kbal teveccüh eder etmez ötede ne olacak, revhullah nas l tecelli edecek nesîmi

vuslet nas l uçacak, hicran nas l kaçacak, nas l bir ne''e ve revhaniyyet kayna'acak ?
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á¡í†©Ô� Û¤a Ù
� Û¡5� ™
� ó©1Û� �Ù�ã£a¡ é¡¨£ÜÛbm� aìÛ¢bÓ� ›YU æ
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Meali <erifi

Vaktâ ki beriden kârban ayr ld , öteden babalar do,rusu, dedi: ben cidden Yusüfün korkusunu

duyuyorum, bana bunakl k isnad na kalk 'masan z 94 Dediler: tallahi sen cidden eski 'a'g nl , ndan

berdevams n 95 Fakat vaktâ ki hak katen müjdeci geldi gömle,i yüzüne b rakt gözü aç l verdi, ben size,

dedi: Allahdan sizin bilemeyeceklerinizi bilirim demedim mi ? 96 Dediler, ey bizim 'efakatli pederimiz,

bizim için günahlar m z isti,far ediver, bizler hak katen büyük günah i'lemi'tik 97 Sizin için, dedi: rabb ma

sonra isti,far edece,im hak kat bu: gafur o, rahîm o 98

94.

›Š¢îÈ©Û¤a o
� Ï� b�£àÛ� ë� 
¡ Ü� –

Vakta ki kafile ayr ld - ya'ni M s rdan hareket edip Ken'ana

müteveccihen 'ehrin haricine ç kt , ötede

›Ñ
� 
¢ ìí¢ |
� í‰© ¢†u
� � óã£©a¡ á¤ç¢ì2¢a� 4
� bÓ� 
¡ ü
kokusunu buluyorum

›æ
¤ a� ü
¬ � ì¤Û� 
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babalar , ben, dedi, inan n Yusüfün

beni bunak yerine koymasayd n z ! ... - Ya'ni ey

bu sözümü i'itenler siz benim akl-ü 'uuruma halel nisbet etmeyip de vicdan ma i'timad etseydiniz bu

sözüme mutlak inan rd n z. Fakat «

� 
Ñ
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� ó1¨
� a� b¬í� »

derken gayr ma'kul olm yan o

esef duygusuna bile ma'nâs z diye i'tiraz eden ve Yusüf kokusu burunlar nda tütmiyen siz gafiller 'u anda

derin bir ne''e ve revhaniyyetle vicdan m saran bu Yusüf kokusuna ve henüz vicdan mdan ba'ka hiç bir

delili görünmiyen bu sözüme, bu ledünnî vuslet müjdecisine
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nerden inanacaks n z, inanm yacaks n z bari beni bunak yerine koyup da tekzibe kalk 'masan z ne olur

?

Yusüfün müjdei nübüvvetile pirâheni himmetini getirecek olan o bi'aret kârbani M s rdan kopup semti

Ya'kuba ikbal eder etmez beride Ya'kubun burnunda tüten zevk revhâniyyetle 'emm vicdan n saran bu

rih-u rayiha, bu ledünnî bâdi sabâ, bu Yusüf kokusu 'üphe yok ki ona «revhullah» dan bir 'emme, ve

gelmekte müjdecinin müjdecisi bir nefesi rahmanî idi. Oh! <u anda tasavvuru bile ehli dili ga'yedecek gibi

olan bu tatl 'emme kim bilir Ya'kubun gam hicran na nas l bir darbei teb'id vurmu', vicdan n nas l bir

letafet ve revhaniyyetle sarm 't ? Ya'kub, bununla ayn zamanda hem uzaktaki bir ikbal vak as n n

mebdeinden bir eserini duymu' hem de bir kaç gün sonra kavu'aca, mustakbel bi'aretin büyük süruruna

tedricen ihzar edilmi' bulunuyordu. Bu nas l oluyordu ? Seksen fersahl k bir mesafeden bu rayihay getiren

nâk l ne idi ? Ve bunu duyan hassas yyet nas l bir hassas yyetti ? Ma'lûm olan hava cereyan n n bu sür'ate

kâfi gemeyece,i 'üphesiz. Kafilenin M s rdan infisali an nda Ya'kubun beride duydu,u bu rih n sür'ati

lâakal bir 'im'ek ve elektrik sür'atini haiz olmak lâz m geliyor. Ve halbuki bu günkü fende ses nakline kadar

tatbik n ö,rendi,imiz elektrik cereyan n n henüz rayiha i'ine ve 'em h ssine hizmetini bilmiyoruz. Bir de

Ya'kubun hassasiyyetine ne kadar incelmi' ve huznü ile gözler a,ard ktan sonra 'em h ssi ne kadar

tezayüd etmi' olursa olsun kafilenin infisali an na kadar M s rdan bir Yusüf 'emmesi duymay p da 'imdi

duymu' olmas gösterir ki bunun sirr-ü h kmeti onun hassasiyyetinde de de,ildir. Bunun için müfessirînin

bu hususta iki ifadesi vard r: Birisi Allah tealân n bu rayihay bir mu'cize olmak üzere o uzak mesafeden

Ya'kubun vicdan na iysal, birisi de o anda vicdan Ya'kubda iycad eylemi' olmas d r. Ve binaenaleyh
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her hangisi olursa olsun bu vak an n harikul'ade bir tervihi rabbanî oldu,undan 'üphe yoktur. Zaman m z

fen felsefesi bu gibi fevkal'ade hadisat ruhiyyeyi iyzah edememekle beraber inkâr dahi etmeyip «telepati»

unvan n alt nda tasnif ve mutalea etmektedir. Telegraf, telefon kelimelerinde dahi ma'ruf ve müsta'mel olan

« tele » kelimesi asl nda « uzak » demek, « pat » da teessür ma'nâs na oldu,u cihetle «telepat » uzaktan

teessür demek olur. Ve 'öyle ta'rif olunur: «bir nefiste duyulan öyle bir ihsast r ki o anda vuku' bulmu'

hakakî bir vak'aya müteall k oldu,u halde öyle bir mesafede veya öyle zuruf-ü ahval içindedir ki bunlar o

vak'an n o nefs ile ma'rifetini maddeten mümteni' gibi gösterirler». Di,er bir ta'rife göre de «bir ma'nân n

veya hissin uzaktan muvasalas ya'ni hissolunabilecek bir alâmetin muaveneti olmaks z n tebli,i

hâdisesidir.» Evvelki ta'rife nazaran telepat 'eriat mu'tâde h lâf ndaki havassi zâhire hâdisat na dahi 'amil

olabilecektir. Lâkin ikinci ta'rife nazaran her hangi bir hevâ muh t içinde duyulan 'em gibi bir hissi zâhir

hâdisesi telepat kabilinden addolunacak kadar fevkal'âde say lmamak ktiza edecektir. Çünkü havassi

zâhire hâdisat nda lâekal hava ve z ya gibi bir delîli hissî vard r ki bu bize telepat dan ziyade telsiz ve radyo

tebli,at kabilinden bir hâdise mülâhaza ettirebilir. Ve binaenaleyh bunun fen noktai nazar ndan tasavvuru

s rf ruhanî olan telepati tebli,at kadar mü'kil olmaz. Zira uzaktaki bir his veya ma'nâ seri' bir vas tai hafiye

ile yakla't r l p tebli, edilmi' demek olur. Ve bunun için bir tak mlar telepatinin en 'ayi' olan ve mücerred

ma'nevî gibi görünen k sm n da bu suretle te'vil ederek mülâhaza etmek isterler. Maamafih her hangi bir

'ey'in vicdana ktiran nas l oluyor ? Ve vicdan n a'zamî ve asgarî haddi telâk si nereden ba'lar? Ve sahai

ittisa hangi hududa kadar gidebilir? Bir nefsin kuvvetleri, kendi haricindeki vak at
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behemehal beden s n r dahilinde mi ahzediyor? Hararette oldu,u gibi bedenden harice inti'ar eden ve

varidat n uzaklardan kar' l yan kuvveler, yok mudur?

Bunlar bilinmeden uzaktan his hâdisei ruhiyyesini mutlaka te'vile mecburiyyet yoktur. Ve do,rusu yaln z

uzaktan his de,il yak ndanda his ve 'uur hâdiseleri dahi haddile tasavvur ve izah olunamamaktad r. «

5¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ á¡Ü¤È¡Û¤a å
� ß¡ á¤n¢îm©ë@a¢ b¬ß� ë� » Ancak his ba'delvuku' bir emri vak ' oldu,u gibi,
his maalvuku' ve hattâ his kablelvuku' bile inkâr olunam yacak vak alardand r. Burada kendi nefsimden

vak ' olmu' telepati hâdiselerinden ilk evvel nazar dikkatimi celbeden bir misali kaydedece,im, 'öyle ki;

6stanbulda Mektebi nüvvabda talebe iken bir gün ö,leden sonra dersten ç k p Nuriosmaniyyede

ikametgâh m olan hattat odas na geldim, yaln z pencerenin önüne oturdum, oturur oturmaz henüz bir 'eyle

me'gul olmaks z n birdenbire büyük amicam Muhammed Emîn Efendi hat r ma do,uverdi ve derhal

kalbime derin bir huzün çöktü, a,lamak istedim, halbuki ba'ka zamanlar onun hat ras ndan lâbüd bir ne'ê

ve in'irah duyard m, nadirül'vücud bir faz leti mücesseme idi. Bu gün hai f na öyle bir huzün gelmesi

isti,rab m mucib oldu, hemen kaydettim, on be' gün sonra memleketten posta ile mektub ald m, pederim

«o gün amcam n vefat etti,ini ve bana yadigâr olmak üzere bir kaç kitab n vas yyet eyledi,ini» yaz yordu.

O vak t ki postan n on günde geldi,i bir mesafeden o huzünlü vak'an n vukuu an nda huznünü duymu'tum

ve gözlerim dolukmu'tu. Ve i'te telepati dedikleri böyle hâdiselerdir ki bizim st lâh m z bütün bunlar ilham

cümlesinden saymakt ve bu hal uykuda iken olsa idi aynen ru'ya derdik. Bunlar mu'tâd olmakla beraber

nâdir de,il pek çoktur. Belki herkeste olur da fark nda olmaz, Fakat sureti umumiyyede
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esbabi limden de,ildir. Alel'âde bir vehim halinde keramet veya mu'cize mertebelerine kadar muhtelif

derecatta zâhir olabilir. Kanaati âcizaneme göre bu âyet bize yaln z Ilmi ruh ve Mu'cizeye münhas r olacak

bir harikay tesbit ile kalm yor, bu günkü taharriyat fenniyye noktai nazar ndan 'ayâni dikkat ilhamlarda

vermektedir. Zira görülüyor ki rayiha. rih lâfz yle ifade olunmu'tur. Bunda ise iysal ma'nâs daha

mütebadirdir. Halbuki balâda söyledi,imiz vechile kafilenin ayr ld , anda Ya'kubun vicdan na rayihan n

vusulü rüzgar sür'atinden daha seri' olmu' oluyor. Ma'lûmat haz ram za nazaran bu intikalin fizikî surette

husulü havan n kütlevî cereyanile de,il de elektrikî mevcelerile olmas muhtemildir. Ancak bir rayihan n

hevâda inti'ariyle küçük maddî zerrelerin hareket ve inti'ariyle olmas me'hur oldu,una göre bu zerrelerin

bir cereyan elektrikî halinde ve bir 'im'ek sür'atile ak p gelmesi müsteb'ad olacakt r. Bunun için bir tahlile

daha lüzum vard r ki o da o zerrelerdeki rayihan n hararet ve z ya gibi kabili inti'ar bir kuvvet oldu,unu

bulmakt r. Ve filvak ' rayihan n meselâ bir gül suyu zerrat n n kendilerinden ziyade onlardaki bir kuvvet ve

keyfiyet olmas ve ince bir ihtizaz ile mülâhaza edilmesi daha makul ve rayiha hakk ndaki ilk ihtisasat m z n

bedahetine daha muvaf kt r. Ve o halde meseleyi kimya veya zerrevî fizik sahas nda takip ederek savt

naklinden daha ince bir kanun ile rayiha, kuvvet ve hareketinin zapt-u naklinde dahi elektrik ceryan ndan

istifade mümkin oldu,u neticesine varabilecek demek olur. Gerçi Yakubun duygusu fennî de,il

mucizevîdir. Ve baz müfessirînin dedi,i gibi Allah tealân n rayihai Yusüfü vicdan Yakupta do,rudan do,ru

icad edivermi' olmas da muhtemildir. Ve hattâ Yakubun haf zas n uyand r p maz den malûmu olan Yusüf

kokusunu vicdan na yeniden duyuruvermesi de muhtemildir. Lâkin âyetin ifadesinden
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zahir olan bu kokunun rüzgâr içinde duyulmas ve gömle,i hamil olan müjde kafilesinin M s rdan ayr ld ,

anda oradan bilinfisal isal edilmi' olmas d r. Bu ise h lkatte rayihan n dahi havadan bir telsizle berk gibi

nakl-ü isali hâdisesinin vukuunu ve binaenaleyh hafî bir kanunun vücudunu htar eder. <üphesiz ki bunun

gerek M s rdan irsali ve gerekse böyle bir sür'atin Yakup taraf ndan ahzolunabilmesi ve o rayihan n Yusüf

kokusu oldu,unun temyiz ve tayin edilmesi as l kanun gibi do,rudan do,ru tasarruf rabbanîyi gösteren

harikalard r. Gerek bu cihetlerden ve gerekse Yakub ve Yusüfün birer peygamber olmalar haysiyyetile

vak'a i'cazkârd r. Zira bir insan n yak ndan bir insan kokusunu te'his etmesi bile harikulâdedir. Ancak

bunun heyeti mecmuasile mafevkalkanun bir mucize olmas z mn nda baz kanunun da isbat edilmi'

olmas na münafi de,ildir. Meselâ 6san n ku' yapmas biizinillâh bir mücizedir. Fakat ku'lar n uçmas

vak'as nda

« tayeran » kanununu istinbat ile yine biiznillah tayyareler yap lmas mucize olm yan bir âdet olabilir.

Has l revhullaha bak n ki Ya'kub, Yusüfün güzel kokusunu o kadar uzaktan derhal duydu ve onun bir

vehm-ü hayal olmay p bir hakikat oldu,unu vicdan nda tan d ve tekidlerle söyledi fakat gafillerin bu

vicdana inanmay p saçma diyeceklerini bildi,i için de «Beni bunak yerine koymasan z...» dedi lâkin kim

dinler ? Dedi,i gibi bu sözünü i'itenler 95.

›á¡í†©Ô� Û¤a Ù
� Û¡5� ™
� ó©1Û� �Ù�ã£a¡ é¡¨£ÜÛbm� aìÛ¢bÓ� 

tevallahi dediler, sen hakikaten

eski 'a'g nl , ndas n - yani halâ Yusüf deyip duruyorsun, halâ ona kavu'aca, n tevehhüm ediyorsun ki bu

do,ru de,il. O,ullar yolda oldu,u için belki bunu söyleyenler onlar de,ildi, lâkin çok geçmeden 'a'k nl k

kimde oldu,u tebeyyün etti. Zira bunun üzerine:

96.
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vaktaki müjdeci keldi

›é©è¡u
¤ ë� óÜ¨Ç� é¢îÔ¨Û¤a� 
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gömle,i yüzüne koydu

›a7Š¦î–
© 2� �†£m� ‰¤bÏ� 

Yakubun basar yerine geliverdi, gözü aç l verdi.

<imdi bu ne''eye kavu'an Ya'kub, neler dedi, neler yapt zannedersiniz? Hay r o yine sabr cemilinden

ayr lmay p «

¤ ß¡ aì
¢ d� í¤b� m ü� » nas hatini htar ederek sadece
¡6é¨Ü£Ûa 
¡ ë¤‰� å

›á¤Ø
¢ Û� 3
¤ Ó¢a� á¤Û� a� 4
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size demedim mi dedi

›æ
� ìà¢Ü� È¤m� ü� bß� ¡é¨£ÜÛa å
� ß¡ á¢Ü� Ç¤a� ó
¬ ã£©a¡

ben her halde Allahdan sizin

bilemeyece,iniz 'eyler bilirim. - Yani 'imdi anlad n z m Allah, ne büyük ve Peygamberlik ne hakikat?..

O vakit gelmi' olan o,ullar hepsi birden 97.
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ey bizim babam z dediler

bizim için günahlar m za isti,far et - ma,rifetimize dua ediver.

biz hakikaten suçlu idik - 'imdi çok nadim olduk, buna kar' babalar

hemen isti,far edivermedi de vadederek 98.
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yak nda

dedi sizin için Rabb ma isti,far ederim, 'üphe yok ki odur o, ancak gafur rahîm - Ya'kub bu suretle kendi

afv n i''ar etmekle beraber isti,far n sehar vakti veya Cuma gecesi gibi bir vakit icabet gözetti,i için ve

daha do,rusu Yusüfle halâlla'd r ncaya veya onun afv n anlay ncaya kadar te'hir etmi'ti. Çünkü

mazlumun afv ma,rifetin 'art d r.

Gelelim neticeye:
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Meali <erifi

Vakta ki Yusüfün yan na vard lar, ebeveynini kucaklad , yan na ald ve buyurun, dedi: M s ra in'allah

emn-ü istirahatle girin 99 Ve ebeveynini taht üzerine ç kard , hepsi onun için secdeye kapand lar, ve ey

babac , m, dedi: i'te bundan evvelki ru'yam n te'vili bu, hakikatten rabb m, onu hak k ld , hakikaten bana

ihsan buyurdu çünkü beni z ndandan ç kard ve size badiyeden getirdi, <eytan benimle biraderlerimin

aras n dürtü'dürdükten sonra, hakikat rabb m me'iyyetinde lâtif, hakikat bu, o, öyle alîm, öyle hakîm 100

Yarab,

sen bana mülkten bir nas b verdin ve bana elhadisin te'vilinden bir lim ö,retdin,
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Gökleri, yeri yaradan rabbim! : Benim Dünya ve Âh rette veliym sensin beni müslim olarak al ve beni

salihîne ilhak buyur 101

99.

›Ñ
� 
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÜ� Ï� 

Velhas l vakta ki Yusüfe vard lar- Ya'kub ve bütün

hanedan Yusüfün dedi,i gibi M s ra hareket edip yan na vard lar -rivayet olunur ki Yusüf ve Melik

ma yyetlerinde dört bin asker ve ricali devlet ve bütün M s r ahalisi ile istikbale ç km 'lard , Ya'kub

aleyhisselâm kar' dan Yehudaya dayanarak yürüyordu, kar' ya gelen ahaliye ve atl lara bak b « ey

Yehuda 'u M s r n Fir'avn m ? » diye sordu, hay r o,lun dedi. Yakla't rd klar nda Yusüfden evvel Ya'kub

selâm verdi de «selâmsana ey hüzünleri gideren» dedi

gça. Yusüf ›é¡í¤ì� 2� a� é¡î¤Û� a¡ ô¬ë¨a¨

ebeveynini kendine iyva etti - ya'ni boyunlar na sar l b ba,r na basarak menzili mahsusunda istirahat ettirdi

ve anla' l yor ki bu henüz 'ehre girmeden istikbal mevkiinde oluyordu. Netekim

›6å
� îä©ß¡a¨ é¢¨£ÜÛa õ� b¬‘
� æ
¤ a¡ Š� –
¤ ß¡ aìÜ¢
¢ …¤a 4
� bÓ� ë� 

ve «in'allah hepiniz emen'ü

aman içinde M s ra giriniz» dedi - bu suretle M s ra girdiler- 100.

›”
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� é¡í¤ì� 2� a� É� Ï� ‰� ë�  ve ebeveynini ar'a ç kard - bilhassa babas yle anas n
karde'lerinden ziyade öyle i'zaz ve tekrim eyledi ki kendisinin bir taht gibi olan yüksek kö'künün üzerine

ç kard

›a7†¦�v
£ 
¢ é¢Û� aë¢Š£
� ë�  ve onun için hepsi secdeye kapand lar - ya'ni ebeveyni ve

karde'lerini Yusüf için Allaha 'ükrolmak üzere secdeye kapand lar. Bir kavle göre ise: o zaman âdet

oldu,u üzere Yusüfe kar' resmi
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selâm ifa etmek üzere secde vaz' yyetinde yerlere kapand lar. Gerçi bu ma'nâ yeknazarda ru'yaya daha

muvaf k gibi görünür, lâkin selâm secdesi olsa idi ilk mülâkatta yap lmas daha zâhir olurdu, Rü'yada «

� í†©u
å
� óÛ© á¤è¢n¢í¤a� ‰� » cümlesi de «bana secde ediyorlar gördüm» demek olabilece,i gibi
¡ b
«benim için secde ediyorlar gördüm» de demek olabilece,inden evvelki ma'nâ her veçhile daha muvaf kt r.

Bir de bu secde ile meleklerin âdeme secdesi ma'nâs beynindeki münasebet ve mü'abehet unutulmamak

lâz m gelir.

Onlar böyle secdeye kapand lar

«ey... babac , m» dedi

›ë�  ve - o vak t bunu gören Yusüf ›o
� bÓ� 
¡ 2� a� b¬í� 4

›93
¢ j¤Ó� ¤åß¡ ô
� bí� õ¤‰¢ 3
¢ íë©b¤m� aˆ� ç¨ i'te bu, mukaddemâ

gördü,üm ru'yam n te'vili - ya'ni o zaman senin yapt , n te'vil lmî ve icmalî bir ta'bir idi, bilfiil tahakkuk eden

meal ve ma'nâs

›b6¦Ô£y
� ó©2£‰� bè� Ü� È� u
� †¤Ó�  onu rabb m hakikaten hak k ld - sad k ve t pk

gördü,üm gibi vaki' olarak tahakkuk ettirdi

eyledi, çünkü

›ó¬2© å
� 
� y
¤ a� †¤Ó� ë�  ve filvak ' bana lûtf-ü ihsan

›å
¤ 
£¡ Ûa �åß¡ óä©u
� Š� 
¤ a� ‡¤a¡ beni zindandan kurtard
¡ v

›ë¡†¤j� Û¤a �åß¡ á¤Ø
¢ 2¡ õ� b¬u
� ë�  ve sizi bedivden getirdi - badiyeden ya'ni alandan yahud
«Bedâ» nam mahalde bulunmaktan kurtard getirdi. Vahidî vesairenin beyan na göre «bedv» iki ma'nâya

gelir, birincisi: 'ahs n uzaktan zâhir oldu,u düz ve aç k yer demektir ki lisan m zda «alan» ta'bir olunur. Asl

bedâ yebdû bedven f 'linden zuhur ma'nâs na masdar olup sonra mekân, masdar ile tesmiye edilerek

«bediv» ve mukabilinde «hadar», nisbetlerinde bedevî ve hadarî denilmi'tir. 6kincisi 6bni Abbastan rivayet

olundu,una
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göre Ya'kub «Bedâ» nam mahalle nakledip orada sakin olmu' ve Yusüfe oradan gelmi'ti ve orada da, n

dibinde kendisinin bir mescidi vard . 6bni Enbarî de demi'tir ki «Bedâ» ma'ruf bir mevz 'd r.=

a†2ë kÈ‘ åî2 ìç » Filân, <i'b ile Bedâ aras nda» denilir. Ve bunlar n ikisi beraber 'iirlerde
zikroluna gelmi' mevz 'lard r. Netekim «küseyyir» 'öyle demi'tir.

a†2 óÛa bjÈ‘ ojjy ónÛa oãaë
bàçaì …52 óãbŸëaë óÛa

Ve i'te bundan me'huz olarak «

aë¦†¤2� æ
� ë†¢j¤í� â¢ì¤Ô� Û¤a a†� 2� » denir ki kavm Bedâya vard lar

var yorlar demektir, Ve bediv bu ma'nâda masdar olur. Ve bu surette Hazreti Ya'kub ve evlâd esasen

bedevî de,il hadarî idiler demek olur

gça. Bu tefsirin sebebini bir sahife sonra «

ôŠ¨Ô¢Û¤a 3
¤ ß¡ » nazm celîlinden bulaca, z.
¡ ç¤a� å

Maamafih evvelki ma'nâya göre bunu 'öyle anlamak ta mümkindir: sizi badiyeden geçirerek ta'radan

M s ra getirdi. Hangisi olursa olsun 'uras ne zarif ve ne kadar 'ayan dikkattir ki Yusüf peder ve

hanedan n n M s ra getirilmelerini kendisinin zindandan ç kmas na adîl bir ni'met addetmekle kalmay p

bunun da o biri gibi bilhassa kendi hakk nda bir ihsan oldu,u haysiyyetini zikr-ü tasrih eylemi'tir. Ya'ni

hanedân n n ni'met ve refah n kendine aid bir ihsan saym ' ve karde'lerini müteessir etmemek için

zindandan evvel olan kuyu vak'as n tasrihten ictinâb ederek setr-ü afvini iltizam ve hakk ndaki ihsan n

ehemmiyetini beyan sadedinde demi'tir ki:

›ó
6 m©ì� 
¤ a¡ å
� î¤2� ë� óä©î¤2� æ
¢ bÀ
� î¤,�’
£ Ûa Î
� Œ� ã� ¤æa� †¡È¤2� å
¤ ß¡ Benimle
karde'lerimin aras n <eytan dürtü'türdükten sonra -böyle oldu, ya'ni benimle karde'lerim aras nda geçen

ve kale al nmamas lâz m gelen mâceranedeonlardan de,il, aram z bozmak
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için <eytan n bizlemesinden, ifsad ve igvas ndan baret idi. Fakat <eytan n karde'ler aras na sokulmas

haddi zat nda büyük bir ibtilâ idi. E,er Allah n ihsan yeti'mese idi ne fenal klar olmazd . Binaenaleyh böyle

bir ibtilâdan sonra rabb m n bu ihsanlar ne büyük ihsand r

›6õ¢b¬’
� í� bà� Û¡ ¥ÑîÀ
© Û� ó2£©‰� �£æa¡ hakikaten rabb m me'iyyetinde latîftir. -Diledi,i emr için

tedbiri ne latîf, ne ho', ne incedir

›á¢îØ
� Û¤a ¢áîÜ©È� Û¤a ì� ç¢ é¢�£ãa¡ ve hakikaten o, ancak
© z

odur ki alîm, hakîmdir. -Ilim onun lmi, hikmet onun hikmetidir.

Rivayet olunur ki Hazreti Yusüf pederinin elinden tutub hazineleri gezdirmi', alt n, gümü', cevahir,

elbise, silâh vesaire hazinelerini dola't ktan sonra yaz yaz lacak K rtas hazinesine vard klar nda Hazreti

Ya'kub: «ay o,lum bunlar dururken 'u sekiz merhalelik mesafeden bana bir mektub yazmad n ha! bu ne

ili'iksizlik?» demi', Yusüf de «bana Cebraîl öyle emretmi'ti» demi',«pek iyi amma neye sormad n» demi'

«sen ona benden evlâs n» demi' ve binaenaleyh sual etmi', Cebraîl «sen, demi', «korkar m ki kurt yer»

dedi,inden dolay Allah, bana öyle emretti ve benden korksa idin a» buyurdu. Yine rivayet olundu,una

göre Ya'kub aleyhisselâm Yusuf ile beraber yirmi dört sene ya'am ' sonra vefat etmi' ve <am taraf ndan

babas Ishak aleyhisselâm n yan na defnolunmas n vas yet eylemi', Hazreti Yusüf de bizzat kendisi gidib

oraya defnederek avdet etmi', sonra da M s rdan yirmi üç sene daha ya'am 't .

Fakat bütün bunlar gören, bu ni'met ve ihsana iren Yusüf nihayet ne dedi k ssas nas l bir hatime ile

neticelendi bak n z: dedi ki:

101.

›Ù
£¡ ‰�  Yarab sen bana Mülkten bir nâsib
¡ Ü¤à¢Û¤a �åß¡ óä©n� î¤m� a¨ ¤†Ó� l
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verdin

›s
� ü
�¤ a 3
¤ ß¡ óä©n� à¤�Ü£Ç� ë�  ehadîsin mealini bilmek lminden de
¡7 í…©by
¡ íë©b¤m� å

bir h ssa ta'lim eyledin - binaenaleyh en büyük Dünya devletinin ne oldu,unu tatt m ve sonu nereye

varaca, n anlad m. Ya'ni anlad m ki bütün Dünya hadisat te'vil ve ta'biri sonunda tehakkuk edecek bir

ru'ya gibidir. Ve ta'lim etti,in limden h ssam nisbetinde o ru'yan n da ta'bir ve te'vili ma'lûmum oldu,undan

bunun ilerisinde bir Âh ret gelece,ini ö,renmi' bulunuyorum

›
� ¤ aë� p
£ Ûa Š� Ÿ
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�
¡ bÏ�  ey Semavat ve Arz yaratan rabb m
›ñ¡7Š� 
¨ ¤ aë� bî� ã¤¢†£Ûa ó¡Ï ï
£© Û¡ë� o
� ã¤a�  Dünyada ve Âh rette sensin benim
¡ ü
velim-maliki emrim, veliyyi ni'metim, efendim, onun için Dünyada

müslim olarak vefat ettir- ruhumu öyle kabzet

›bà¦Ü¡
¤ ß¢ ó©ä�Ï£ì� m�  beni

›å
� îz
£ Ûb2¡ ó©äÔ¤z
© Û¡b�–
¡ Û¤a� ë�  ve salihîne ilhak

eyle - Âh ret atalar m gibi salihler zümresinde ha'reyle - zira ni'met ancak bununla tamam olacakt r.

Deniliyor ki Yusüf dua etti,i vak t Allah tealâ ruhunu tayyibben ve tahiren kabzeylemi'ti ve bunun

üzerine M s r ahalisi beyninde defni hususunda müneazea ve muhasame zuhur etmi', birbirlerile mukatele

edecek dereceye gelmi'lerdi, nihayet mermerden bir tabut yap b içine koyarak Nilin güzergâh na

defnetme,e karar vermi'lerdi ki Nil suyu, üzerinden geçerek M sra vas l oldukça hepsi onunla teberrükte

müsavi olacaklard ve ondan sonra M s rda ink lâb olmu', hükûmet amal kadan ç k b Fir'avnlara intikal

etmi'ti ve Beni 6sraîl Hazreti Musân n b 'setine kadar Fir'avnlar n elinde kalm ' idi.

Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellem Mi'rac gecesi Âdeme Semai Dünyada, Yusüfe ikinci Semada

mülâk oldu,unu me'hur Mi'rac hadîsinde haber vermi'ti. 6'te Yusüf geçidi mihnet ve ibtîlâ, sonu fena ve

zeval olan Dünya
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mülkünün mahiyyet ve ak betini bildi,inden daha ilersine gitmek ve kuvvet elinde iken M sra büsbütün

Melik olmak sevdas n beslememi', bil'akis Dünyadan çekilmek, ebedî hayata can atmak istemi' de bu dua

ile vefat n temenni etmi' ve hatime ile Âhirete gitmi'tir ki ne güzel hatime! Ve i'te müttek lerin can

atacaklar gaye, o Dünya hazineleri de,il bu hüsni hatimedir.
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Meali <erifi

Bu i'te, gayb haberlerinden, sana onu vahy ile bildiriyoruz, yoksa onlar i'lerine karar verip mekir

yaparlarken sen yanlar nda de,ildin 102 Ve insanlar n ekserisi sen ne kadar h rslansan mü'min de,ildirler

103 Buna kar' onlardan bir ecir de istemiyorsun, o ancak bütün âlemîne ilâhî bir tezkirdir 104 Bununla

beraber Göklerde yerde ne kadar âyet var ki üzerine u,rarlar onlardan yüz çevirir geçerler 105 Onlar n

ekserisi Allaha 'irk ko'maks z n iman etmez 106 ya art k Allah n azâb ndan umumunu saracak bir beliyye

gelivermesinden veya 'uurlar yokken kendilerine ans z n saatin gelivermesinden emandam d rlar

?

102.

›Ù
� Û¡‡¨ O yok mu?- yani hiç haberin yokken bervechi balâ malûmun olan ve calibi dikkat nice

âyetleri muhtevi bulunan 'u güzel k ssay , bu Yusüf haberini görüyorsun ya, bu i'te
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� î¤Û� a¡ é¡îy
¡ î¤Ì� Û¤a õ¡b¬j� ã¤a� å
© ìã¢ biz onu sana
vahyediyoruz

›æ
� ëŠ¢Ø
¢ à¤í� á¤ç¢ë� á¤ç¢Š� ß¤a� a¬ìÈ¢à� u
¤ a� ¤‡a¡ á¤è¡í¤†� Û� o
� ä¤×
¢ bß� ë� 

yoksa onlar o mekri yaparlarken i'lerine karar verdikleri s rada sen yanlar nda de,ildin - ne Yusüfü kuyuya

atmak dolab n kuran karde'lerin yan nda idin, ne de sana bir mekolarak bunu sormak için g yab nda

konu'up karar veren Kurey' ile Yehudun meclislerinde. Balâda geçti,i üzere bu vahye kadar bunlar n

hepsinden gafil idin. Halbuki bu haber ve beyan, ancak bir sahib 'ühudun beyan d r.

Binaenaleyh bu gayb haberlerinin «

†¥îè©‘
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� » Haktealâdan sana vahyedilen

ve senin hak Peygamber oldu,un 'üphesizdir. 103.

›å
� îä©ß¡¤ìªà¢2¡ o
� •
¤ Š� y
� ì¤Û� ë� 
¤ a� b¬ß� ë� 
¡ b�ä£ÛaŠ¢r� ×

Maamafih
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sen h rslansan: <iddetle arzu etsen de nâs n ekserisi inan c de,ildir. -çoklar vahye ve bu güzel k ssan n

mündericat na iman etmez, güzel bir roman, uydurma bir hikâye gibi tahayyül eder geçer 104.

›Š§6u
¤ a� ¤åß¡ é¡î¤Ü� Ç� á¤è¢Ü¢d� 
¤ m� bß� ë�  halbuki sen buna kar' onlardan bir ecir de
istemiyorsun - ki cüz'î bir 'üpheye mahalolsun

›;å
� îà©Û� bÈ� Ü¤Û¡ Š¥×
¤ ‡¡ ü�£ a¡ ì� ç¢ æ
¤ a¡ bu

ancak âlemîne bir zikirdir. - Bu hbar veya bu kur'an bütün zevilukul âlemlerine hakk hat rlatmak için hal s

bir tezkir ve htardan ibarettir.

Binaenaleyh akl olanlar n bunu tezekkür ve mucebince iyman etmesi kt za ederse de akl olm yanlar

htar ve tezkirden anlamad , gibi ak llar hevalar nda ma,lûb olmu', tezekkür kabiliyyetini zayi' eylemi'

olanlar da htar ve tezkire ehemmiyyet vermeyip cebr-ü ikrah gözettiklerinden ekser nâs tezkir ile iyman

etmezler. Hem bu inanmamazl klar sade senin nübüvvetine ve sana vahyolunan âyetlere münhas r

de,ildir. 105.

›
� ¤ aë� p
£ Ûa óÏ¡ ò§í� a¨ å
¤ ß¡ å
¤ í£¡b� ×
� ë�  Göklerde ve
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�

Yerde nice âyetler vard r ki

›bè� î¤Ü� Ç� æ
� ë¢Š£à¢í�  üzerlerine u,rarlar da

›æ
� ì™
¢ Š¡È¤ß¢ bè� ä¤Ç� á¤ç¢ë�  ondan yüz çevirirler geçerler -bundan sonraki Sûrede de i'aret
olunaca, vechile Allah n varl , na ve birli,ine ve lm-ü kudretine ve kemali hikmetine delâlet eden enfüsî,

afakî, arzî, semavî bunca delâil, fikr-ü nazarlar na çarpar, mü'ahedeleri tecribeleri, fenleri, felsefeleri

bunlar n etraf nda dola' r, üstüne u,rarlar da onlar bu delilleri görmek istemez, yüzlerini ba'ka tarafa

çevirir geçer, ba'ka maksad pe'inde ko'arlar 106.

›æ
� ì×
¢ Š¡’
¤ ß¢ á¤ç¢ë� ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛb2¡ á¤ç¢Š¢r� ×
¤ a� å
¢ ß¡¤ìªí¢ bß� ë�  ve ekserisi Allaha iyman
etmez ancak mü'rik olarak - ederler. Ülûhiyyeti büsbütün nefy-ü inkâr etmeseler de aç k veya gizli bir 'irk

kar 't rmadan Allaha da inanmazlar.
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Hal s tevhid ile iyman etmez, Allahdan ba'kas na da ma'budluk payesi verir, mâsivaya da taparlar 107.

›é¡¨Ü£Ûa l
¤ ß¡ ¥òî� ,‘
¤ a� aì¬ä¢ß¡b� Ï� a�  imdi bunlar kendilerine
¡ aˆ� Ç� å
¡ bË� ¤áè¢î� m¡b¤m� æ

Allah n azâb ndan bürüme: ya'ni hepsine 'ümullü bir ukubet gelivermesinden

›æ
� ëŠ¢È¢’
¤ í� ü� á¤ç¢ë� ò¦n� Ì¤2� ò¢Ç� b�
£ Ûa á¢è¢î� m¡b¤m� ë¤a�  ve yâhud hiç haberleri
yokken ans z n vakti saat geliverip ba'lar na k yametin kopuvermesinden eman m bulmu'lard r? - Ki

bunca âyetlere kar' hakk tezekkür etmez, iymans zl k, mü'riklik ederler de, Allahdan kormaz, Âhiret için

haz rlanmazlar. Hay r eman bulduklar ndan de,il, bas retsizliklerinden öyle yaparlar.

Onun için sen :

å
� ê©ˆ¡ç¨ 3
¤ Ó¢ ›QPX
¡ ß� ë� b¯ã� a� ñ§Š� î–
© 2� óÜ¨Ç� é¡¨£ÜÛa óÛ� a¡ aì¬Ç¢…¤a� óÜ©¬îj©
› å
� î×
¤ à¢Û¤a �åß¡ bã�¯ a� b¬ß� ë� é¡¨£ÜÛa æ
� bz
� j¤
¢ ë� ó
6 ä©È� j� �m£a
© Š¡’

Meali <erifi

De ki : i'te benim meslekim bu, bas ret üzere Allaha da' davet ederim ben ve banan tabi' olanlar, ve

Allah tesbih ile tenzih eylerim ve ben mü'riklerden de,ilim 107

108.

›3
¤ Ó¢ de ki ›ê©ˆ¡ç¨ i'te bu - bu da'vet, böyle tevhid ve hlâs ile iyman yolu

›óÜ©¬îj©
�  benim yolum: ›ñ§Š� î–
© 2� óÜ¨Ç� ¡é¨£ÜÛa óÛ� a¡ aì¬Ç¢…¤a� 
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basîret üzere Allaha da'vet ederim

›ó
6 ä©È� j� �m£a å
¡ ß� ë� bã�¯ a�  ben ve bana uyanlar da

›é¡¨Ü£Ûa æ
� bz
� j¤
¢ ë�  ve allahi tenzih ve takdis ile tesbih eylerim
›å
� î×
¤ à¢Û¤a �åß¡ bã�¯ a� b¬ß� ë�  ve ben mü'riklerden de,ilim - bu âyet gösteriyor ki dine
© Š¡’
da'vet ancak bu 'artlar ile caiz ve müstahsen olur. Ya'ni mü'rikler gibi körkörüne ve bir tak m a,raz faside

ile hissiyyat na tebean de,il, bas ret üzere: ne dedi,ini bilerek, hlâs ve yakîn üzere yürüyerek nezahet ve

hikmet dairesinde ve ancak Allah için Allaha da'vet edilmelidir, yoksa din nam na mahzâ bir gururdan

baret kal r. «

á¤è¢Û¤…¡bu
� ë� ò¡ä� 
� z
� Û¤a ò¡Ä
� Ç¡ì¤à� Û¤aë� ò¡à� Ø
¤ z
� 2£¡‰� 3
� óÛ¨a¡ Ê
¢ …¤a¢
¡ Û¤b2¡ Ù
¡ îj©
6å
¢ 
� y
¤ a� �óç¡ ón©�Û£b2¡ » emri bu noktay daha ziyade tasrih ve tafs l etmi'tir.
¤åß¡ á¤è¡î¤Û� a¡ óy
� ‰¡ ü�£ a¡ Ù
� Ü¡j¤Ó� å
¤ ß¡ bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë� ›QPY
©¬ ìã¢ ü¦ bu

ò¢j� Ó¡bÇ� æ
� b×
� Ñ
� î¤×
� aëŠ¢Ä
¢ ä¤î� Ï� 
� ¤ a óÏ¡ aëŠ¢î,
6 Š¨Ô¢Û¤a 3
¡ ‰¤ü
© í� á¤Ü� Ï� a� ô
¡ ç¤a�
� ìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a� a6¤ìÔ� �m£a å
æ
� íˆ©�Ü£Û¡ Š¥î¤
� ñ¡Š� 
¨ ¤ a ‰¢a†� Û� ë� 6á¤è¡Ü¡j¤Ó� å
¤ ß¡ å
� íˆ©�Û£a
¡ ü
aì2¢ˆ¡×
¢ †¤Ó� á¤è¢�ã£a� aì¬¢ä£Ã
� ë� 3
¢ 
¢ ¢Š£Ûa 
� d� î¤n� 
¤ a a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
� › QQ P 
â¡ì¤Ô� Û¤a å
¢ b¤2� ¢…£Š� í¢ ü� ë� 6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� ó
� v
£¡ ä¢Ï� b=ã� Š¢–
¤ ã� á¤ç¢õ� b¬u
�
¡ Ç� bä� 
› å
� îß©Š¡v
¤ à¢Û¤a
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Meali <erifi

Senden evvel gönderdi,imiz Peygamberler de ba'ka de,il ancak 'ehirler ahalisinden kendilerine

vahyeyledi,imiz bir tak m erler idi; Ya 'imdi o yerde bir gezmediler mi? Baksalar â kendilerinden evvel

geçenlerin ak betleri nas l olmu'? Ve elbette Âhiret evi korunanlar için daha hay rl d r ya, hâlâ

akletmiyecekmisiniz? 108 Nihayet Peygamberler ümidlerini kesecek hale geldikleri ve onlar yalana

ç kar ld lar zannettikleri vak t onlara nusrat m z geldi de dileklerimiz necata irdirildi, mücrimler güruhundan

ise azâb m z giri döndürülmez 109

109.

3
� ‰¡ ü�£ a¡ Ù
� Ü¡j¤Ó� å
¤ ß¡ bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë� 
¡ ç¤a� ¤åß¡ á¤è¡î¤Û� a¡ óy
©¬ ìã¢ ü¦ bu
›ô
6 Š¨Ô¢Û¤a Senden evvel de biz ehli kuradan kendilerine vahiy gönderdi,imiz ricalden ba'ka Resul
göndermedik - Ya'ni senden evvelki Peygamberler de ne Melâike, ne kad n, ne bedevî, ne de ba'ka bir 'ey

de,il, medenî insanlardan kendilerine vahiy hassas verdi,imiz senin gibi erkek, merd âdemlerden baret

idi. Bundan anla' l r ki haklar nda «

ë¡†¤j� Û¤a �åß¡ á¤Ø
¢ 2¡ õ� b¬u
� ë� » buyuruldu,undan dolay Ya'kub

ve evlâd esasen bedevî idiler zannolunmamal d r. Bütün Peygamberler ve 6brahim ve Ishak gibi Ya'kub da

esasen ehli kuradan, ya'ni medenî idiler. Badiyede bulundularsa bu arazî bir hal, bir geçid veya bedevîleri

ir'ad etmek için bir vazife veya ibtilâ idi. Netekim bil'ahare Musâya da böyle ibtilâ vaki' olmu'tu. Hazreti

Adem bile Cennette çiftiyle yarad lm ', sonradan Dünyaya inmi', ruhan ve f traten medenî idi. Peygamber

denildi,i zaman onu yemez içmez, ihtiyacat be'eriyyeden hiç birini duymaz bir Melek farzetmemelidirler.

Sûrei «En'am» da «

5¦ u
¢ ‰� ê¢bä� Ü¤È� v
� Û� bØ
¦ Ü� ß� ê¢bä� Ü¤È� u
� ì¤Û� ë� » bak.

Sûrei «Bakare» de de Adem k ssas nda geçti,i üzere Ademe ve binaenaleyh nev'i Beni Ademe mahsus

olan ta'lim ve tekrimi ilâhîye Melâike mazher olmam 't r. 6mtihan
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ilâhî ile Adem, Melâikeye de,il, Melâike, Ademe secde ile emrolunmu'tur. Emri ilâhî ile insanlar n

hizmetine müvekkel Melekler var fakat hiç bir insan Meleklere hizmet ile me'mur de,ildir. Onun için

nübüvvetin ilk 'art insanl k, vasf mümeyyizi de vahy ile ta'limi mahsus ilâhîdir. Sonra hem teb'iri

heminzar muhtevi olan bu lmin öyle netaici ameliyyesi ve bu vazifenin öyle a, r levaz m vard r ki kad n

f trat , di'i me'rebi do,rudan do,ru bunun mes'uliyyetine mütehammil de,ildir.

Gerçi Allah tealâ dilerse bir kad na da istitaat ve tehammülü verebilir, fakat bu onu bir erke,e kalbetmek

olur. Binaenaleyh insanlar içinde nübüvvet vezaifini yüklenebilecek zevat n en yüksek, en güzide ricalden

olmas da hikmeti subhaniyye kt zas ndand r. O halde gerek vahiy ve gerek kuvvet ve tehammül noktai

nazar ndan nübüvvet medenîlerden ziyade bedevîlere lây k olmaz m ? Bir ümmînin ald , vahiy, tahs l

görmü' bir kimsenin alaca, vahiyden daha ziyade i'cazkâr oldu,u gibi bir bedevîye olacak vahiy

medenîninkinden daha 'aibesiz ve daha büyük bir harika say lmaz m ? Mâsivadan kûlî bir ink ta' ile hak

tealâya bir tekarrübi mahsusu ifade eden vahiy emrine bedevînin tecerrüd hayat daha elveri'li, çöller,

yaylâlar, köylerden, 'ehirlerden daha ziyade varidat hakk n inki'af na müsait de,il midir? Ve buralarda

cevalân eden bedevîler, daha pi'gin, hayat n germ-ü serdine daha al 'k n ve binaenaleyh daha erkek ve

daha kahraman görülmez mi? gibi de tevehhüm olunmamal d r. Nübüvvet en büyük menbe medeniyyet

oldu,u cihetle bedeviyyet, nübüvvetin hikmet ve gayesile gayr mütenasibdir. Medeniyette sükut fazla

olabildi,i gibi st fa da o nisbette ziyadedir. Sureti umumiyyede ricali medeniyyenin kemalât

ahlâk yyesinde ricali bedeviyyeden daha yüksek bir cem' yyet ve cazibe vard r Medenîlerde lim ve h lm-ü

intibah n galebesine mukabil bedevîlerde
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cehl-ü cefa ve kasvet galibdir. «

¢é¨Ü£Ûa 4
� Œ� ã¤a� b¬ß� …� ë†¢y
¢ aìà¢Ü� È¤í� ü�£ a� ‰¢†� u
¤ a� ë� » d r.

Bir hadîsi 'erifte de vârid olmu'tur ki «

� 1� Ë� †� î¤�–
3
£ Ûa É� j� �m£a å
¤ ß� ë� b1� u
� a†� 2� å
¤ ß� »

badiyede ya' yan cafî ya'ni kaba ve ha'în ve av ard na dü'en gafil olur. ». Velhas l din yaln z iptidaî

insanlar n de,il, en yüksek medeniyyetlerin naz m d r. Ve bedevîlik bir Peygamberde bulunmas muktezay

hikmet olan zerafet ve cazibeye ve cem' yyeti mehasin ve kemalâta mülâyim de,ildir. Öteden beri sünneti

ilâhiyyede bütün Peygamberler ehli kurâdan, ya'ni medenî olan ricalden gelmi'tir. Hatemül'enbiya da

«ümmülkurâ» olan Mekke 'ehrinde do,up ba's buyurulmu' ve bu Kur'an, bu ahsenül'kasas, bu gayb

haberleri ona vahyolunmu'tur. Binaenaleyh nübüvvet ve risaleti Muhammediyyeye inanm yanlar bir

sebebi lmîden na'i de,il, 'irke meyilleri ve hakk sevmedikleri cihetle iyman etmezler

›
� ¤ a ó¡Ï aëŠ¢î,
¡ ‰¤ü
© í� á¤Ü� Ï� a�  art k o iymans zlar yer yüzünde hiç seyretmediler mi
›6á¤è¡Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ å
� íˆ©�Û£a ò¢j� Ó¡bÇ� æ
� b×
� Ñ
� î¤×
� aëŠ¢Ä
¢ ä¤î� Ï�  basalar â kendilerinden
evvelkilerin ak betleri nas l oldu? - Hani bir vakitler Dünyay kendilerinin zannedib de Allaha 'irk ko'an,

Allah n âyetlerine ve Peygamberlerine inanm yan, Âhireti hisaba alm yan iymans zlar nereye gittiler, ne

oldular?

›a6ì¤Ô� �m£a �åíˆ©�Ü£Û¡ Š¥î¤
� ñ¡Š� 
¨ ¤ a ‰¢a†� Û� ë�  ve her halde ittika etmi' olanlar
¡ ü

için Âhireti evi daha hay rl . - ey akl olanlar

›æ
� ìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a�  art k ak l etmez misiniz - akl n z

husni isti'mal ederek bu hakikati anlay p o hayra yeti'mek için 'u ölümlü Dünyada 'ik-ü syandan tevakkî

etmez misiniz?

Bu gün 'u kara topra, n neresine bak lsa ak betleri görülecek olan evvelkiler içinde bir vak tler Dünyaya

öyle ma,rur olanlar vard ve bunlar o Peygamberlerin kar' s nda bir müddet için öyle imhal olunmu' idiler

ki
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110.

›3
¢ 
¢ ¢Š£Ûa 
� d� î¤n� 
¤ a a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
�  tâ o Resuller - vahyile gönderilmi' olan o rical -

yeis haline geldikleri - ya'ni nas hatlerinin tutumas ndan ümidlerini kestikleri

›aì2¢ˆ¡×
¢ †¤Ó� á¤è¢�ã£a� aì¬¢ä£Ã
� ë�  ve kendilerini hak katen yalan ç kar ld zannettikleri vak t ya'ni iyman etmiyen kavimleri «o vahiy sözlerinin dedikleri gibi yalan oldu,u hak katen tebeyyün eyledi»

zannedip haniya «

� îÓ©…¡b•
å
� á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡ †¢Ç¤ì� Û¤a aˆ� ç¨ ón¨ß� » diye ' mard klar vak t

›b=ã� Š¢–
¤ ã� á¤ç¢õ� b¬u
�  onlara - o Resullere mev'ud olan - nusrat m z geldi
›6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� �óv
£¡ ä¢Ï�  de kime diliyorsak necat verildi - di,erlerinin hiç biri kurtulmad
›å
� îß©Š¡v
¤ à¢Û¤a â¡ì¤Ô� Û¤a å
¢ b¤2� ¢…£Š� í¢ ü� ë�  ve filvak ' mücrim kavimlerden bizim
¡ Ç� bä� 
azâb m z reddolunmaz - ya'ni necatlar na me'iyyet taallûk edenler o Peygamberlerle onlara iyman eden

müttekîler, kurtulm yanlar de hep mücrimler idi. Ve böyle vakti gelip Allah n azâb indimi art k mücrimlerden

o azâb n def'olunmas na hiç bir suretle htimal yoktur. Zira Allah n hukmüne kar' gelebilecek hiç bir kuvvet

ve kudret mümkin olmad , gibi o lâhzada iyman yeis de müfid olmaz. Mevk 'i icraya konulmu' olan hukmi

hak bozulmaz. Ve bu her zaman böyledir. Evvelkiler hakk nda böyle oldu,u gibi sonrakiler hakk nda da

böyledir.

� b×
æ
� bß� l
� ¤ a óÛ¡ë¯ü
¢ ¡ ñ¥Š� j¤Ç¡ á¤è¡–
� Ó� óÏ© æ
� b×
� †¤Ô� Û� ›QQQ
¡6 bj� Û¤ü
¡ –
õ§ó
¤ ‘
� 3
¢ 3
� î–
� î¤2� ôˆ©�Û£a Õ
� í†©–
¤ m� å
¤ Ø
�
¡£ ×
© 1¤m� ë� é¡í¤†� í� å
¡ Û¨ë� ôŠ¨n� 1¤í¢ br¦í†©y
› æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ â§ì¤Ô� Û¡ ò¦à� y
¤ ‰� ë� ô†¦ç¢ë�
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Meali <erifi

Hakikat onlar n k ssalar nda ülül'elbab için bir bret vard r, bu uydurulur bir söz de,il ve lâkin

önündekinin tas: diki ve her 'eyin tafs li ve iyman edecek bir kavm için bir hidayet bir rahmettir 110

111.

›á¤è¡–
� Ó� ó©Ï æ
� b×
� †¤Ô� Û�  Hakikaten onlar n - evvelki enbiya ile ümmetlerinin ve
¡ –

bilhassa Yusüf ve karde'lerinin k ssas nda

›ñ¥Š� j¤Ç¡ büyük bir bret vard r.

›6l
� ¤ a óÛ¡ë¯ü
¢ ¡  Fakat ülül'elbab için - ekser nas gibi içi çürük veya kuf olm yan, sa,lam
¡ bj� Û¤ü
özlü, temiz ak ll kimseler için. Hissiyat sekîme ile bozulmu' olm yan ülül'elbab anlarlar ki

›é¡¨Ü£Ûa æ
¤ ß¡ ôŠ¨n� 1¤í¢ br¦í†©y
� æ
� b×
� bß�  bu - Kur'an, yâhud bu güzel k ssa ¡ ë…¢ å

Allah n madunundan uydurulur bir söz de,il.

›é¡í¤†� í� å
� î¤2� ôˆ©�Û£a �Õí†©–
¤ m� å
¤ Ø
¡ Û¨ë� 

Ve lâkin önündekinin - ya'ni bundan evvel indirilmi' ve mur r zaman ile temyiz ve tasd klar na ihtiyac has l

olmu' Semavî kitablar n - tasdik

›õ§ó
¤ ‘
� 3
¢ 3
� î–
¡£ ×
© 1¤m� ë�  ve her 'eyin tafs li

›ô†¦ç¢ë�  ve bir hüda - ya'ni do,ru yolu gösteren büyük bir rehber ›ò¦à� y
¤ ‰� ë�  ve bir
rahmettir

›æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ â§ì¤Ô� Û¡ ancak iyman eder bir kavm için - zira bundan istifade edecek olanlar

buna inanacak olanlard r. Maadas na gelince onlar bu hidayet ve rahmetten intifa' etmezler. Göklerin

gürlemesini, ba'lar na y ld r mlar n dü'mesini gözetirler. Onun için bu Sûreyi de sûrei ra'd ta'k b edecektir.

