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YÛSUF Sûresi

;

111 âyet...

PEYGAMBER Hz.YÛSUF’dan,a.s bahsettiği için bu ismi almış..
Hz.İBRAHİM’in,a.s, 2-OĞLU olmuş ve bunlardan ;
1.Eşi Hz.HÂCER’den –> Hz.İSMÂİL’a.s doğmuş ve
Hz.İSMÂİL,a.s, Arabistan’da kalarak ARAP bir kızla evlenince,
bu soydan Hz.MUHAMMED’in sav, kabilesi KUREYŞ ve MÜSLÜMANLAR türemiş...
Hz.İBRAHİM’a.s, İSMAİL’den 13-Yıl sonra 112-Yaşında iken ;
2.Eşi Hz.SÂRE’den –> Hz.İSHÂK’a.s doğmuş ve
Hz.İSHÂK’ın oğlu-> Hz.YÂKUP’un soyundan -> İSRAİL’oğulları türemiş.
Hz.YÂKUP’un Lakâbı ---> İSRÂİL'miş.!
Hz.YÂKUP’un diğer oğlu -> Hz.YÛSUF’tur.a.s.
Bunların KAVMİ önceleri MISIR’a bağlı Filistin’de KEN’AN İLİ’nde yaşarken,
Hz.YÂKUP,a.s ve evlâtlarından en küçük oğlu olan Hz.YÛSUF,a.s, bazı olaylar
sonunda MISIR’da Maliye vekili olmuş ve ailesini MISIR’a çağırması ile,
bunlar FİLİSTİN den -> MISIR’a yerleşmiş. BU SOY Hz.MÛSÂ’nın ATA’larıdır..
Rivâyete göre ; YAHUDİ âlimler, MEKKE’li müşriklere :
“Gidin MUHAMMED’e sorun bakalım. İSRÂİL’oğulları NİÇİN MISIR’a GİTMİŞ.?
bakalım buna ne CEVAP verecek.!” diyerek - bir yol göstermiş ve
bu sebeple – bu SURE inmiş...

12.CÜZ.->13.CÜZE geçiş 53.âyette.

BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.
12/1.2. (GİZEMLİ bu harfler için Kitabın başında bilgi verildi.)
ELİF, LÂM, RÂ...
Bunlar, her şeyi apaçık bildiren Kitabın âyetleridir...
BİZ ONU, ANLAYABİLMENİZ İÇİN ARAPÇA BİR KUR’AN OLARAK İNDİRDİK.
12/3.
Ey MUHAMMED.! BİZ, sana bu KUR’AN-ı VAHY’ederek ;
Olmuş - Olacak haberleri en güzel bir şekilde anlatıyoruz.
Çünkü, daha önceleri SEN bunlardan habersizdin...
12/4. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır)
Hani YÛSUF babası(Yâkup’a): “BABACIĞIM.! RÜYAMDA, 11-Yıldızla
GÜNEŞ’in ve AY’ın BANA SECDE ettiklerini gördüm.” demişti.
12/5.6.
Babası da : “Ey OĞULCUĞUM.! Bu Rüyanı, kardeşlerine anlatma
sakın, yoksa SANA bir TUZAK kurarlar..! Çünkü ŞEYTAN,
insanın apaçık düşmanıdır. İşte böylece RABBİN seni seçecek ve
SANA RÜYA YORUMLAMAYI öğretecektir ve daha önceki ataların,
İBRAHİM’e ve İSHÂK’a nimetini tamamladığı gibi,
SANA ve YÂKUP SOYUNA da nimetini tamamlayacaktır...
Çünkü RABBİN, hakkıyla bilendir ve hakîmdir.” demişti...
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12/7.
Andolsun ki, YÛSUF ve kardeşlerinin olaylarında,
Soranlar için, nice ibretler - öğütler vardır.!
NOT ; Gerçekten, Hz.YÛSUF’a.s. ilgili olaylarda pek çok ibretler var ;
1.İnsanlar ve olaylar üzerindeki, KADER ve İLÂHİ HÜKÜMRANLIĞIN ETKİNLİĞİ,
2.Peygamber soylarının da, değerli insanlardan oluşması,
3.Peygamberlere verilen bazı MÛCİZE’lerin varlığı,
4.İnsanların veya kardeşlerin bile - birbirlerini KISKANMA’ları.
5.Kadınların DÜZEN kurmaları, ALLAH TEALÂ dilerse düzene engel olması-v.s.

12/8.
KARDEŞ’leri dedi ki : “BİZ, birbirimize bağlı bir topluluk
olduğumuz halde babamız, YÛSUF’u ve kardeşi(BÜNYAMİN’i) daha
çok seviyor. Doğrusu babamız, apaçık bir yanlış içindedir.!”
NOT ; Çocuklar arasındaki kıskançlık sebebi Annelerinin değişik olmasıymış.
Çünkü YÛSUF ve BÜNYAMİN, diğer kardeşlerden küçükmüş, küçükler çok sevilir.

12/9.
BİRİ de dedi ki: “YÛSUF’u ÖLDÜRÜN veya onu uzak bir yere atın ki
babanız size kalsın. Sonra da TÖVBE eder iyi kimseler olursunuz”
12/10.
İçlerinde biri de: “YÛSUF’u ÖLDÜRMEYİN. ONU bir KUYUYA bırakın.
Gelip geçen kervanlardan biri ONU mutlaka alır.!” demişti..
12/11.12.
Bunun üzerine çocuklar babalarına gidip : “Ey BABAMIZ.!
YUSUF’u niçin bize emânet etmiyorsun.? Oysa BİZ, ona iyilik
etmek istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder de, bizimle
beraber yesin - oynasın. BİZ ONU mutlaka koruruz.!” dediler.
12/13.
Babaları YÂKUP da : “ONU götürmeniz beni üzüyor ve
SİZ farketmeden, bir KURT’un onu yemesinden korkuyorum.” dedi.
12/14.
ONLAR da : “Gerçekten BİZ, kuvvetli bir gurup olduğumuz halde,
bir KURT onu yerse, biz ÂCİZ sayılırız.” demişlerdi..
12/15.
YÛSUF’u, bir KUYU’nun derinliklerine bırakmaya karar verip,
bunu uyguladılar ve BİZ de YÛSUF’a : “Onların bu işini,
bir gün onlara haber vereceksin ve onlar SENİ tanıyamayacak.”
diye VAHY’etmiştik.!
NOT ; Bu âyetlerde 2-Husus göze çarpıyor ;
1.Babaları Hz.YÂKUP’un, tuzak kuran oğullarına, “KURDUN ÇOCUĞU YEMESİ.!
bahanesini söyleyerek KÖTÜ bir yol göstermesi ve bu bahane kullanılmış.
2.Hz.YÛSUF’a daha çocukken VAHY edilerek ONUN Peygamberliğe hazırlanması.
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12/16.17.
Ve kardeşleri, akşam olunca – AĞLAYARAK babalarına geldi ve :
“Ey BABAMIZ.! İnan ki BİZ koşuyorduk ve YÛSUF’u da eşyalarımızın
yanına bırakmıştık. Bir KURT onu yedi. Her ne kadar,
bizler doğru söylesek bile – SEN bize inanmazsın.” dediler...
12/18.
Üzerine KAN bulaştırdıkları YÛSUF’un gömleğini de babalarına
verdikleri zaman BABALARI da : “SİZİ, NEFSİNİZ KÖTÜ BİR İŞ
YAPMAYA SÜRÜKLEDİ. Artık BANA, GÜZELCE SABRETMEK GEREKİYOR ve
ANLATTIKLARINIZ İÇİN, ancak ALLAH’tan YARDIM İSTENİR.” dedi.
NOT ; Rivâyete göre ; Başka bir KAN bulaştırılan YÛSUF’un gömleğini alan
Hz.YÂKUP’a.s, gömleği sapasağlam görünce.! bunu yüzüne-gözüne sürerek çok
AĞLAMIŞ ve ”BU GÜNE KADAR BÖYLE BİR KURT GÖRÜLMEMİŞTİR, OĞLUMU YEMİŞ FAKAT
SIRTINDAKİ GÖMLEĞİNİ YIRTMAMIŞ.!”” diyerek evlâtlarının YALANINI yutmamış.
Çünkü bir Peygamberden HİLE gizli kalmaz, ancak yapılacak şey-> YALVARMAK.

12/19.
Ve NİHAYET, kuyunun civarına bir KERVAN gelir ve adamları SU
almak için kovalarını kuyuya sallayınca : “MÜJDE.! İşte BİR
OĞLAN ÇOCUĞU.” dediler ve YÛSUF’u alıp ONU ticaret malı olarak
sakladılar. Andolsun ki ALLAH, yaptıklarını çok iyi biliyordu..
12/20.
YÛSUF’u, yanlarında tutmak istemedikleri için,
YÛSUF’u çok ucuza, birkaç dirheme sattılar...
12/21.
MISIR’da ONU satın alan, karısına dedi ki: “ONA İYİ BAK,
Belki faydalı olur ve ONU EVLÂT ediniriz.” İşte böylece BİZ,
YUSUF’u oraya yerleştirdik ve ONA RÜYÂ YORUMUNU öğrettik.!
ALLAH, İŞİNDE BAŞINA BUYRUK’tur. (Kimseye ihtiyacı yoktur.)
Fakat, insanların ÇOĞU - bunu bilmez.!
12/22.
Ve Erginlik çağına gelince YÛSUF’a, hüküm ve bilgi verdik.
BİZ, iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız...
NOT ; Hz.YÛSUF’u satın alan kimse, MISIR’da Mâliye Bakanıymış ve karısı
ZÂLİHA ile çocukları olmuyormuş. Bu sebeple, çok yumuşak huylu ve çok
yakışıklı bir çocuk olan Hz.YÛSUF’u EVLÂT edinmeye karar vermişler..
Böylece ALLAH TEALÂ, Hz.YÛSUF’u çok güzel bir yere yerleştirmiş ki,
Daha sonra, soyundan çıkacak olan Hz.MÛSÂ’yı da, FİRAVUN evlât edinmiş.!

12/23.
Bir gün EVİN KADINI, YÛSUF’u KENDİNE ÇAĞIRDI.!
KAPILARI da SIKI-SIKI KAPADI ve : “HADİ GEL.!” deyince,
YÛSUF da : “GÜNAH işlemekten ALLAH’a sığınırım. Doğrusu senin
kocan benim efendimdir, bana çok iyi baktı. Haksızlık yapan
kimseler muhakkak ki başarıya ulaşamazlar...” dedi.
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12/24.
Andolsun ki KADIN, YÛSUF’a karşı çok istekli idi. Fakat YÛSUF
RABBİNDEN bir işâret görmeseydi – YÛSUF da onu isteyecekti.!
İşte BİZ – kötülüğü ve fuhşu – ondan böylece ENGELLEDİK...
Doğrusu O, bizim HAS halis kullarımızdandır...
NOT ; Hz.YÛSUF’a.s, zamanla büyümüş ve çok yakışıklı bir genç olmuş.
Kölesi olduğu âilenin kadını ZÂLİHA ise, YÛSUF’a karşı çok istekli. Çünkü
Hz.YÛSUF’a.s. YAKIŞIKLILIK BAKIMINDAN – ERKEKLİĞİN SİMGESİ ve PÎRİ’dir..
Ancak YÛSUF’tan bir ilgi göremeyen KADIN artık aşkına tahammül edememiş
ve kendisi YÛSUF’a teklif ve tehditleriyle – onu elde etmek istemiş.!
Ancak, RABBİNİN özel koruması altında olmasıyla – kötülüklerden kurtulmuş.

12/25.
Ve KADININ odasında iken, ikisi de kapıya koştu ve KADIN,
arkadan YÛSUF’un GÖMLEĞİNİ hırsla-ihtirasla boydan-boya YIRTTI.
Kapının önünde de, kadının KOCASINA rastladılar ve KADIN,
kocasına dönerek : “AİLENE KÖTÜLÜK ETMEK İSTEYEN BİR KİMSENİN
CEZASI, YA HAPİS veya CAN YAKICI BİR AZAP OLMALI’dır.!” dedi...
12/26.27.
YÛSUF da : “BENİ KENDİSİNE O’ÇAĞIRDI” dedi. Kadının akrabası
olan bir ŞÂHİT de dedi ki : “Eğer GÖMLEĞİ ÖNDEN YIRTILMIŞ SA,
KADIN DOĞRU SÖYLEMİŞ, ERKEK YALANCI’dır. Eğer GÖMLEK ARKADAN
YIRTILMIŞSA, KADIN YALAN SÖYLEMİŞ ve ERKEK DOĞRULARDAN’dır.”
12/28.29
KOCASI, gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki :
“DOĞRUSU BU SİZİN DÜZENİNİZ. SİZ KADINLARIN DÜZENİ BÜYÜK’tür”
Ve Yûsuf’a dönerek: “YÛSUF.! SEN BUNA ALDIRMA” Ve karısına :
“SEN de GÜNAHININ BAĞIŞLANMASINI DİLE çünkü SUÇLUSUN.” dedi.
NOT ; Rivâyete göre ; Evin hanımı olan ZÂLİHA, PUTA tapan bir kadınmış ve
taptığı küçük bir HEYKELİ varmış. Odada iken, YÛSUF’u kendisiyle yatmaya
çağırınca elindeki HEYKELİ BİR YERE KOYUP, ÜZERİNİ de BİR ÖRTÜ İLE ÖRTMÜŞ.!
Bunun üzerine YÛSUF, niçin heykeli örttüğünü sorunca da ZÂLİHA :
“BİZİ YATAKTA GÖRMEMESİ İÇİN HEYKELİ ÖRTTÜM.” demiş. Bunun üzerine YÛSUF :
“SEN, PUT’un GÖRMESİNİ ENGELLEDİN, BEN RABBİMİN GÖZÜNÜ NASIL ÖRTERİM.?”
demiş ve Rabbinden işaret görünce odadan kaçarken, kadın gömleği yırtmış.

12/30.
Ve OLAYI duyan - Şehirdeki bazı KADINLAR : “VEZİR’in karısı,
kölesinin olmak istiyormuş, Sevgisi-Aşkı Kalbini Bağrını yakmış.
Doğrusu O’kadın sapıtmış olmalı.!” diye dedikodu yapıyorlardı.
12/31.
DEDİKODU’ları duyan Vezirin karısı da, onları evine DAVET etti
ve bir meclis hazırladı, kadınları koltuklara oturtup ELLERİNE
de birer BIÇAK verdi ve YÛSUF’a da : “Hadi-Şimdi, kadınların
karşısına çık.!” dedi. YÛSUF’u gören KADINLAR onun güzelliği
ve yakışıklılığı karşısında, ellerindeki MEYVELERİ SOYARKEN,
şaşkınlıkla Ellerini kestiler ve : “Hâşâ.! Bu asla bir İNSAN
olamaz. Bu ancak kerametli - yüce bir MELEK’tir.” dediler..
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12/32.
VEZİR’in karısı da kadınlara :
“İŞTE DEDİKODUSUNU ETTİĞİNİZ ve BENİ ÇEKİŞTİRDİĞİNİZ YÛSUF BU.!
ve Andolsun ki BEN ONUN OLMAK İSTEDİM. Fakat O, NAMUSUNU KORUDU
ve BANA BİR KÖTÜLÜK ETMEDİ. Eğer, EMRİMİ YİNE YERİNE GETİRMEZSE
Muhakkak ki, O’ZİNDANA ATILACAK ve AZABA UĞRAYACAK’tır.” dedi.
12/33.
YÛSUF da : “Ey RABBİM.! ZİNDAN, BENİM İÇİN BUNLARIN İSTEĞİNİ
YAPMAKTAN HAYIRLI. Eğer BENİ BUNLARIN DÜZENİNİNDEN KORUMAZSAN
BUNLARA GÖNLÜMÜ KAPTIRIRIM ve CÂHİL’lerden OLURUM..” deyince,
12/34.
RABBİ de, YÛSUF’un duasını kabûl etti ve KADINLARIN DÜZENLERİNE
ENGEL OLDU.! Muhakkak ki ALLAH, çok iyi duyar ve bilir...
12/35.
Sonra – KADININ AİLESİ, kanıtları YÛSUF’un lehine görmelerine
rağmen – yine de YÛSUF’u bir süre HAPSETMEYİ uygun buldular.!
NOT ; Âyetleri açıklamaya hiç gerek yok ve olayların gelişmesini herkes
anlayabiliyor. Burada, Hz.YÛSUF’un YAKIŞIKLI ve ÇOK GÜZEL YÜZLÜ BİR ERKEK
olması karşısında – oradaki bütün kadınların etkilenmeleri ve ellerindeki
meyveleri soydukları bıçaklarla kendi ellerini kesmeleridir. Bu sebeple,
Hz.YÛSUF’un ŞÂNI – ÜNÜ -> DÜNYADA erkek güzeli olarak henüz devam ediyor.

12/36.
Ve YÛSUF’la birlikte HAPSE, 2-Delikanlı daha girmişti ve
bunlardan biri : “BEN rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm.!”
dedi. Diğeri de: “BEN de ; başımda taşıdığım ekmeği, kuşların
yediğini gördüm.!” dedi ve : “Ey YÛSUF.! Bunları bize YORUMLA,
çünkü biz SENİN iyi bir kimse olduğunu görüyoruz..” dediler.
12/37.38.
YÛSUF da dedi ki : “RABBİMİN BANA öğrettiği bilgi sayesinde,
yiyeceğiniz yemek size gelmeden – BEN size bunları yorumlarım.
Muhakkak ki BEN, ALLAH’a inanmayan, âhireti inkâr eden milleti
ve onların dinlerini de TERK ettim ve atalarım İBRÂHİM’in,
İSHÂK’ın ve YÂKUP’un DİNİNE UYDUM ve bir şeyi ALLAH’a eş-ortak
koşmamız bize yakışmaz ve bu durum, ALLAH’ın bize ve insanlara
olan lütfudur. Fakat insanların ÇOĞU ŞÜKRETMEZ..””
12/39.
“Ey zindan arkadaşlarım.! Değişik TANRI’lar mı daha iyidir,
yoksa, kahredici bir üstünlüğe sahip bir Kuvveti
Ve kudretli olan bir tek İLÂH mı daha iyidir.?”
12/40.
"SİZİN ALLAH'dan başka TAPTIĞINIZ ŞEYLER, Sizin ve atalarınızın
uydurup – isimler taktığı PUT'lardır. ALLAH, onların TANRI-İLÂH
olduklarına dair, hiçbir delil indirmemiştir... Hüküm vermek,
ancak ALLAH'a aittir. ALLAH, kendisinden başkasına tapmamanızı
ve PUT’lara ibâdet de kulluk da etmemenizi emretmiştir. İşte bu,
dosdoğru olan DİN’dir. Fakat, İNSANLARIN ÇOĞU BUNU BİLMİYOR."
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12/41.42.
“Ey ZİNDAN arkadaşlarım.! Biriniz KURTULACAK ve efendisine
şarap sunacak fakat diğeriniz ASILACAK ve kuşlar da başını
didikleyip yiyecektir ve işte yorumunu sorduğunuz rüyâlar
böylece TAKDİR edilip kesinleşmiştir..” dedi...
Ve bu ikisinden, kurtulacak olan köleye YÛSUF :
“Çıkıp - Efendinin yanına gidince BENİ anlat.!” dedi,
fakat ŞEYTAN, efendisinin yanında onu anlatmayı UNUTTURDU
ve bu sebeple YÛSUF, nice yıllar zindanda kaldı..
NOT ; DİNİN yüksek makamlarına erişmiş ve ALLAH’a YAKINLIK kazanmış olan
PEYGAMBER veya EVLİYÂ – HATÂ yaptıkları veya GAFLET’e düştükleri zaman
CEZALARI-> diğer insanların ki gibi normâl olmuyor –> DAHA ÇETİN oluyor..
Hz.YÛSUF’a.s, Zindandan kurtulmayı ALLAH’tan istemeyip de bir başkasından
ÜMİT edince, büyük bir SUÇ sayılmış ve İlâhi kattan Şeytana izin verilerek,
Şeytan hapisten kurtulan Köleye Hz.YÛSUF’u unutturmuş.! ve CEZA olarak
Hz.YÛSUF’un HAPİS SÜRESİ UZATILMIŞ. Sonra da İLÂHİ İZİNLE hatırlatılmış.
Tefsircilerin bu şekildeki açıklamaları âyetlere uygundur. Çünkü KUR’AN-a
göre KÖLE’lerin cezası YARIM olup, BİLGİSİZLER de cezadan kurtulabiliyor.
Ve ŞEYTAN’ın – UNUTTURMA ve HATIRLATMA GÜCÜ’nün olduğu âyetlerde sabittir.
Bak-> 6/68. 18/61->63. 58/19.âyetlere – Unutmak Hk...
NOT ; Din Âlimleri – RÜYÂ’ları 3’sınıfa ayırmış ;
1.ALLAH’tan olan ; İKAZ İHTAR – bir işaret veya müjde’ler olabiliyor.
2.NEFS’ten gelen ; HAYAL veya ZAN veya kuruntular olabiliyor.
3.ŞEYTAN’dan olan ; KORKUTMA veya saptırmalar = İSTİDRAC olabiliyor...

12/43.
Bir gün MISIR Hükümdarı : “Rüyamda ; 7’ZAYIF İNEĞİN, 7’SEMİZ
İNEĞİ YEDİĞİNİ ve BİR de 7’YEŞİL BAŞAKLA BİR O’KADAR da KURU
BAŞAK gördüm. Ey ileri gelenler.! RÜYÂ yorumunu bilenler varsa,
bana bu rüyânın yorumunu bildirsin.” deyince,
12/44.45.
Orada bulunanlar : “Bu, karmaşık bir RÜYA’dır.
Biz böyle rüyaları bilemeyiz.” dedi ve
Zindandaki 2-Kişiden kurtulmuş olan Köle nice zaman sonra
YÛSUF’u hatırladı: “BEN, size bunun yorumunu haber veririm.
BENİ hemen YÛSUF’a gönderin.” dedi...
12/46.
YÛSUF’un yanına giderek : “Ey özü sözü doğru YÛSUF.! 7-Zayıf
ineğin, 7-Semiz İNEĞİ yemesi ve 7-Yeşil başakla, bir O’kadar da
kuru başağın rüyada görülmesi NE ANLAMA GELİR.? Bunu yorumla da
BEN insanlara bildireyim, onlar da öğrensinler.” diye sordu.
12/47.48.49.
YÛSUF da : “7-Sene, âdetiniz üzere Ekip-Biçin ve yediğinizden
artanları da BAŞAĞINDA BIRAKIN. Çünkü bu 7-Yıldan sonra 7-Yıl
KURAKLIK olacak, bu yıllarda da BİRİKTİRDİKLERİNİZİ yersiniz
ve TOHUMLUK olarak da bir kısmını SAKLARSINIZ. Sonra ardından
öyle bir yıl gelecek ki ; İNSANLAR O’YIL YAĞMURA KAVUŞACAK.
İşte O’zaman SIKIP - SAĞARLAR.!” diye yorumlamıştı..
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NOT; SIKIP-SAĞMAK = Üzüm-Zeytin ve Hayvanlardan elde edilen yiyecek-içecek.
Ve 7-Rakamı, DİNDE önemli bir sayıdır.! Örneğin Cehennemin 7-Kapısı var..
Ve bu âyetten de anlaşılacağı gibi İlâhi cezalar – Belâlar – Sınavlar çok
uzun sürüyor.. İnsanlar, artık ÜMİT’lerini de kaybettikleri zaman, İlâhi
yardım gönderiliyor. Çünkü suçlu İnsanlar-Milletler az cezada PES etmiyor.
En büyük cezalardan birisi KURAKLIKTIR ve AÇLIK getirir ve Açlığın, insanı
yola getiren en etkili yol olduğu da muhakkaktır. Çünkü ALLAH TEALÂ, NEFSİ
yarattığı zaman, ona kendisini kabûl ettirmek için, NEFSE çeşitli BELÂLAR
vermiş fakat-ancak AÇ KALAN NEFİS, RABBİNE BOYUN EĞMİŞ.! Bu sebeple ORUÇ ;
NEFSİN ISLAHI + ARINMASI + YOLA GELMESİ İÇİN en önemli bir ARAÇ ve İBÂDET.

12/50.
MISIR Hükümdarı da : “YÛSUF’u HEMEN BANA GETİRİN.!” dedi ve
Elçi YÛSUF’a geldiğinde YÛSUF ona dedi ki : “Efendine döndüğün
zaman ona sor bakalım – KADINLAR ELLERİNİ NİÇİN KESMİŞLERDİ.?
Muhakkak ki RABBİM, onların hilelerini-düzenlerini iyi bilir.”
12/51.
MISIR Hükümdarı kadınlara dönerek :
“YÛSUF’un OLMAK İSTEDİĞİNİZ ZAMAN NE HALDEYDİNİZ.?” diye sordu,
Kadınlar da: “Hâşâ, ALLAH için ondan bir kötülük görmedik” dedi
Vezirin karısı da : “Şimdi, gerçek ortaya çıktı. YÛSUF’un olmak
isteyen BENDİM ve muhakkak ki O, dosdoğru bir kimsedir.” dedi..
12/52.
YÛSUF da : “Maksadım Vezirin arkasından ONA hâinlik etmediğimin
bilinmesi ve ALLAH’ın, hâinleri - nankörleri asla başarıya
ulaştırmayacağının da herkesçe bilinmesi içindir.” dedi..
12.CÜZ SONU
13.CÜZ BAŞI
12/53.
YÛSUF devamla :
“Bununla beraber BEN, kendimi tamamen TEMİZE çıkaramam.! Çünkü,
RABBİMİN KORUMASI olmadıkça insanın NEFSİ kötülüğü emreder
Muhakkak ki RABBİM, bağışlayandır ve merhamet edendir..” dedi..
12/54.
HÜKÜMDAR da : “Onu yakınıma getirin ve Onu kendime yakın bir
arkadaş edineyim.” dedi ve YÛSUF’la konuştuktan sonra da ONA :
“Ey YÛSUF.! Bugün SEN, yanımızda yüksek bir MAKAM sahibisin
ve GÜVENİLİR bir adamsın..” deyince,
12/55.
YÛSUF da : “BENİ, ÜLKENİN HAZİNE’lerine MEMUR ET. Muhakkak ki
BEN ONLARI ÇOK İYİ KORURUM ve NE YAPACAĞIMI da BİLİRİM.” dedi..
NOT ; Hz.YÛSUF’a.s MISIR’ın ekonomik işlerinden sorumlu olmuş ve kıtlık
yılları için hazırlığını yapmış. Bu arada VEZİRİ AZÎZ de ölmüş olduğundan,
Hükümdar Hz.YÛSUF’u BAŞ VEZİR yapmış, vezirin dul kalan eşi ZÂLİHÂ ile de
evlendirmiş.! Nihayet, KITLIK yılları gelip çatmış ve Hz.YÛSUF’a.s, MISIR
halkına gerekli yardımları yaparken, sıkıntıya düşen çevre kasabaları da
KITLIK yıllarında sık’sık yardım için Hz.YÛSUF’a müracaat ediyorlarmış ve
Nihayet Hz.YÂKUP soyu da darda kalmış ve başkente yardım istemeye gelmiş.
Kardeşlerini tanıyan Hz.YÛSUF’a.s, onlara âilelerini sorunca – ONLAR da :
“12-Kardeşiz, YÛSUF çölde öldü, BÜNYAMİN’i babamız bırakmadı ve biz yardım
almaya geldik.” demiş. Hz.YÛSUF BÜNYAMİN’i çok severmiş ve onu getirmeleri
için, kardeşlerinden ŞEM’UN-u REHİN olarak yanında alıkoymuş..
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12/56.
Ve böylece YÛSUF’a, MISIR’da bir MEVKİ - makam verdik ve
nerede oturmayı isterse orada dilediği kadar oturabilirdi.
İşte BİZ DİLEDİĞİMİZ KİMSEYE RAHMETİMİZİ BÖYLE BAĞIŞLARIZ
ve İYİ DAVRANANLARIN da MÜKÂFATINI, ASLA ZÂYİ ETMEYİZ...
12/57.
Fakat, inanan ve ALLAH’a karşı gelmekten sakınan kimseler
için âhiret mükâfatı, elbette bundan daha hayırlıdır...
12/58.
Nihayet – YÛSUF’un kardeşleri gelip, huzuruna girdiler ve
YÛSUF onları tanıdı, fakat onlar YÛSUF’u tanımadılar.
12/59.60.
Ve kardeşlerine yapılan yardım yükleri hazırlandığında YÛSUF :
“Görmüyor’musunuz.! BEN ölçeği tas’tamam ölçmekteyim ve
misafir ağırlayanların en hayırlısıyım. BÜNYAMİN’i eğer BANA
getirmezseniz, bundan sonra benden bir ölçek dahi alamazsınız,
ve artık buraya yaklaşmayın..” deyince,
12/61.
KARDEŞLERİ de dediler ki : (BÜNYAMİN’i getirmek için)
“Babasından izin almaya çalışacağız ve bunu mutlaka yapacağız.”
12/62.
YÛSUF, kendi adamlarına dönerek : “SERMAYE olarak getirdiklerini
de yükleri içine koyun. Olur ki âilelerine dönünce bunun farkına
varırlar da, belki geri gelirler.” diye emretti...
12/63.
Kardeşleri Babalarına döndükleri zaman : “Ey BABAMIZ.! Artık
bize Zahire verilmeyecek. Kardeşimiz BÜNYAMİN’i de bizimle
beraber gönder de zahire alalım. ONU, elbette koruruz.” dedi..
12/64.
YÂKUP da : “Daha önce YÛSUF’u size emanet ettiğim gibi şimdi de
size, BUNU emanet eder miyim hiç. Fakat ALLAH, koruyanların en
hayırlısıdır ve acıyanların da en merhametlisidir.” dedi.
12/65.
YÜKLER açılınca ; sermâye olarak götürdüklerinin de kendilerine
geri verildiğini gördüler ve : “Ey BABAMIZ.! Daha ne isteriz,
işte sermâyemiz. Onunla tekrar gider âilemize ZAHİRE getiririz
ve kardeşimizi de koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız.
Çünkü, bu getirdiklerimiz bize yetmeyecek kadar azdır.” dediler.
12/66.
YÂKUP da : “Etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça ve BANA ONU
mutlaka geri getireceğinize dâir ALLAH adına sağlam bir söz
vermedikçe, BÜNYAMİN’i sizinle beraber asla göndermem.” dedi ve
ONLAR da söz verince: “ALLAH, BU SÖZLERİMİZE ŞAHİT OLSUN.” dedi.
12/67.
Ve : “OĞULLARIM.! Hepiniz, şehrin aynı kapısından girmeyin ve
başka kapılardan şehre girin. Fakat ALLAH’ın takdir ettiği şeyi
sizden gideremem. HÜKÜM ancak ALLAH’ındır ve BEN yalnız ALLAH’a
güveniyorum ve güvenenler de ancak ALLAH’a güvensinler.” dedi..
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12/68.
Babalarının kendilerine emrettiği şekilde MISIR’a girdiler.
ve bu TEDBİR ALLAH’ın TAKDİRİ’nden hiçbir şeyi değiştiremedi.
Ancak, YÂKUP’un isteği yerine gelmiş oldu.
Muhakkak ki O, Bizim kendisine öğrettiklerimizi bilir,
fakat İNSANLARIN ÇOĞU BİLMEZ..
NOT ; TEDBİR TAKDİRİ DEĞİŞTİRMEZ.. Sözü, bu âyet üzerine söylenmiş olmalı.
Aslında bütün ATASÖZLERİ, âyetlere göre söylenmiş HİKMETLİ sözlerdir ve
sonraki uydurma Atasözlerinin ise, HİKMETTEN YOKSUN olduğu muhakkaktır.

12/69.
YÛSUF’un kardeşleri, huzura girdikleri zaman YÛSUF,
kardeşi BÜNYAMİN’i yanına aldı ve dedi ki :
“BEN, senin kardeşinim. Onların yaptıklarına artık üzülme.”
NOT ; Rivâyete göre ; Hz.YÛSUF, kardeşlerine bir ziyafet vermiş ve
onları sofraya ikişer halde oturtmuş ve BÜNYAMİN tek kalınca ağlamış ve :
“EĞER YÛSUF SAĞ OLSAYDI, ŞİMDİ BENİMLE BERABER OTURACAKTI.” deyine,
onu kendi yanına oturtmuş. Yemekten sonra da ikişerli halde ayrı evlerde
misafir etmiş. BÜNYAMİN tek kaldığı için, yine onu kendi odasına almış ve
ONA : “ÖLEN KARDEŞİNİN YERİNE, BENİ KARDEŞ OLARAK KABÛL EDER MİSİN.?”
diye sorunca BÜNYAMİN de :
“SENİN GİBİ BİR KARDEŞ BULUNAMAZ FAKAT SEN, AYNI ANA BABADAN DEĞİLSİN.!”
deyince Hz.YÛSUF’a.s ağlamış ve BÜNYAMİN’in boynuna sarılarak ;
“BEN SENİN GERÇEK KARDEŞİN YÛSUF’UM..” demiş ve beraberce ağlaşmışlar...

12/70.
ONLARIN yükleri hazırlanırken YÛSUF kendi SU TASI = MAŞRABA’yı
da, BÜNYAMİN’in yükünün içine gizlice koydurdu ve sonra da ;
bir münâdi=TELLÂL : “Ey KERVANCI’lar.! SİZ HIRSIZ’sınız.” dedi.
12/71.
YÛSUF’un kardeşleri de dönerek : “Ne kaybettiniz.?” dediler.
12/72.
MÜNÂDİ de : “HÜKÜMDARIN SU KABINI KAYBETTİK.! Bulup getirene,
bir DEVE yükü zahire verilecek. BEN buna kefilim.” dedi...
12/73.
YÛSUF’un kardeşleri de : “ALLAH’a yemin ederiz ki, BİZ buraya
bozgunculuk etmeye gelmedik ve BİZ hırsız da değiliz.” dediler.
12/74.
ONLARA: “Eğer YALANCI iseniz hırsızlığın CEZASI nedir.?” dendi.
12/75.
YÛSUF’un kardeşleri de : “KAYBOLAN EŞYA, KİMİN yükünde
bulunursa O’HIRSIZ, Eşyanın - Malın sahibine KÖLE olur..
BİZ, zalimleri işte böyle cezalandırırız.” dediler.
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12/76.
YÛSUF, önce diğer kardeşlerinin yüklerini aradı ve sonra da
kardeşi BÜNYAMİN’in yükünden kayıp su kabını bulup-çıkarttı.
İşte BİZ – YÛSUF’a, böyle bir tedbirli yolu öğrettik.!
Yoksa YÛSUF, MISIR’ın kanunlarına göre kardeşini tutamazdı.
Ancak ALLAH’ın dilemesi hariçtir. Böylece BİZ, dilediğimiz
KİMSE’lerin DERECE’sini işte böyle yükseltiriz ve
HER BİLGİ SAHİBİNİN ÜSTÜNDE -> DAHA İYİ BİLEN VAR’dır.
12/77.
KARDEŞLERİ de : “Eğer BÜNYAMİN çalmışsa, daha önceleri onun
bir kardeşi de hırsızlık etmişti.!” deyince, YÛSUF bu sözü
içinde sakladı onlara açmadı ve içinden de: “SİZİN durumunuz
daha kötü.! ALLAH, anlattığınız şeyi çok iyi bilir.” dedi.
NOT ; Rivâyete göre âyetteki “Daha önce bir kardeşi de hırsızlık etmişti.”
Sözünden maksat Hz.YÛSUF’u kast ediyor. Buna sebep ; HALA’sı, çocukluğunda
YÛSUF’u çok seviyor ve yanından hiç ayırmak istemiyormuş. YÛSUF büyüyünce,
BABASI onu yanına almak istemiş ve HALA ; Hz.İBRAHİM’den kalan bir kuşağı,
YÛSUF’un beline bağlamış ve “KUŞAĞIN KAYBOLDUĞUNU” söyleyince KUŞAK aranıp
YÛSUF’un üzerinde bulunmuş. Kanun gereği olarak YÛSUF, HALA’sının yanında
kalmış. İşte bunu bilmeyen kardeşleri – YÛSUF’u, hırsızlıkla suçlamışlar..
Bu olayda da aynı yöntemle, Hz.YÛSUF’a.s, Kardeşi BÜNYAMİN’i alıkoymuş..

12/78.
Bunun üzerine KARDEŞLERİ : “Ey VEZİR.! ONUN,
ihtiyar bir babası var. ONUN yerine bizlerden birini REHİN al.
Görüyoruz ki SEN gerçekten iyilik edenlerdensin.” deyince,
12/79.
YÛSUF da : “Bir başkasın KÖLE tutmaktan ALLAH’a sığınırım.
BİZ ancak, malımızı kimde bulmuşsak ONU KÖLE yaparız.
Yoksa, haksızlık eden bir ZALİM oluruz.” dedi.
12/80.->82.
KARDEŞLERİ BÜNYAMİN’i kurtarmaktan tamamen ümitlerini kesince,
bir kenara çekilip gizlice aralarında konuştular ve
Büyükleri şöyle dedi :
“Babanızın, ALLAH adına sizden söz aldığını ve
daha önce de YÛSUF hakkında yaptığınız SUÇU bilmiyor’musunuz.?
Artık, BABAM BANA izin verinceye kadar veya ALLAH, hakkımda bir
hüküm verinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım.!
Çünkü ALLAH, hükmedenlerin en hayırlısıdır..
Kardeşlerim.! SİZ babanıza dönün ve babamıza :
* Ey BABAMIZ.! OĞLUN BÜNYAMİN hırsızlık etti.
BİZ de bildiğimizden başka bir şahitlik yapamazdık ve
BİZ, GAYBI = gizli olanları da zaten bilemeyiz.
İstersen, içinde bulunduğumuz şehrin halkına sor veya
beraber geldiğimiz kervandakilere de sor.
Çünkü BİZ, doğruyu – gerçeği söylüyoruz.” deyin..
NOT ; Hz.YÛSUF’a.s, Kardeşi BÜNYAMİN’i yanında alıkoyunca, BABALARINA ve
Kasabaya ZAHİRE götüren kardeşlerinin düştüğü durumu açıkça gösteren bu
Âyetler – olayın gelişmesini de aşağıda göstermektedir.!
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12/83.84.
Babaları YÂKUP da : “Hayır.! NEFSİNİZ yine sizi aldatıp, SİZİ
yanlış bir işe sürüklemiş. Artık BANA güzel bir SABIR gerekir
Umarım ki ALLAH BENİ, hepsine birden kavuşturacaktır..
Muhakkak ki O, her şeyi bilir ve Hüküm-Hikmet sahibidir” dedi
ONLARA yüz çevirdi ve bir yere çekilerek : “VAH YÛSUF’UM VAH”
demeye başladı ve Kederden Dertten GÖZLERİ AĞARDI ve KÖR OLDU
NOT ; Bir şeye çok sevinmek çok üzülmek, PEYGAMBERLERE yakışmayan bir iş..
Fakat ÇOK SEVİLEN EVLÂTLARIN ACISI muhakkak ki çok büyük olduğu için,
insanın SAÇLARI aniden BEYAZ’laşabiliyor veya GÖZLER bile KÖR’leşebiliyor.

12/85.
OĞULLERI da: “Andolsun ki YÛSUF’u böyle anıp durman SENİ bitkin
düşürecek ve HASTA olacaksın veya yok olup gideceksin.” dediler.
12/86.87.
YÂKUP da : “BEN, gam ve kederimi yalnız ALLAH’a açıyorum ve
sizin bilmediğiniz şeyler de ALLAH tarafından BANA bildiriliyor”
“Ey OĞULLARIM.! Gidin, YÛSUF ve kardeşinizi iyice araştırın ve
ALLAH’ın Rahmetinden de, sakın ümidinizi kesmeyin. Çünkü ;
Kâfirlerden başkası, ALLAH’tan ümidini asla kesmez..” dedi.
12/88. (Bunun üzerine – oğulları tekrar MISIR’a gittiler)
YÛSUF’un huzuruna çıktılar ve : “Ey VEZİR.! BİZ ve ÂİLEMİZ,
darda kaldık ve pek değersiz malla geldik. BİZE ölçeği tam yap
ve fazlaca bağışta bulun ve SADAKA da ver. Muhakkak ki ALLAH,
sadaka verenleri mükâfatlandırır..” dedikleri zaman,
12/89.90.
YÛSUF da onlara : “SİZ câhillikle, YÛSUF’a ve
kardeşine neler yaptığınızı bilmiyor’musunuz.? dedi ve
ONLAR da : “YOKSA SEN YÛSUF’musun.?” diye sorunca YÛSUF da :
“Evet BEN YÛSUF’um, bu da kardeşimdir. ALLAH BİZE çok iyilikte
bulundu. Muhakkak ki ALLAH, kendisinden korkup sakınanların ve
sabredenlerin ve iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmez.” dedi.
12/91.->93.
ONLAR : “ALLAH’a andolsun ki, ALLAH SENİ gerçekten bize üstün
kılmış ve doğrusu BİZ gerçekten hata etmiştik.!” deyince,
YÛSUF da : “Bugün SİZİ KINAMAK Suçunuzu başa kakmak yok.
ALLAH sizi affetsin. Çünkü O’merhametlilerin merhametlisidir.
Alın şu gömleğimi götürün ve babamın gözlerine sürün..!
Babam, hemen görmeye başlayacaktır ve
bütün âilenizle artık buraya gelin..” dedi..
NOT ; Rivâyete göre Hz.YÛSUF, kardeşlerine her gün ziyâfetler veriyormuş..
Kardeşleri de evvelce yaptıkları KÖTÜLÜĞE karşılık kendilerine yapılan bu
ikramlardan EZİKLİK duyuyorlar ve sıkılıyorlarmış. Nihayet durumu bir adam
göndererek YÛSUF’a anlatmışlar. Hz.YÛSUF da ONLARA : “Sizden evvel,
MISIR’lılar benim için * 20-Dirheme satılmış bir KÖLEYİ, ALLAH’ın ne kadar
yüksek bir makama çıkardığını konuşuyorlardı ve BENİ küçümsüyorlardı..
SİZDEN SONRA BENİM ASİL Hz.İBRÂHİM’in SOYUNDAN OLDUĞUM ANLAŞILDI ve SİZİN
SAYENİZDE HALKIN GÖZÜNDE ŞEREF KAZANDIM. Bu sebeple size minnettarım”demiş
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12/94.
KERVAN MISIR’dan ayrılınca, çok uzakta olan babaları dedi ki :
“İnanın BEN YÛSUF’un kokusunu duyuyorum. BANA bunak demeyin.”
12/95.
Etrafındakiler de dedi ki :
“ALLAH’a yemin ederiz ki SEN, hâlâ eski şaşkınlığındasın.”
12/96.
MÜCDECİ ADAM gelip de ; YÛSUF’un gömleğini YÂKUP’un yüzüne
gözüne Sürer-Sürmez, YÂKUP’un hemen gözleri açıldı-gördü ve :
“SİZİN bilmedikleriniz BANA ALLAH katından bildiriliyor.!
diye, BEN size demedim mi.” dedi..
NOT ; Rivâyete göre Hz.YÛSUF’un KANLI gömleğini babalarına götürüp, ONUN
KÖR olmasına sebep olan kardeşi YEHÛDA idi. Şimdi de YÛSUF’un gömleğini
babalarına götürüp ONUN tekrar görmesine sebep olan müjdeci de YEHÛDA.!
ve bunu kendisi istemiş ve MISIR’da iken gömleği alıp kervandan ayrılarak,
daha hızlı KEN’AN İline kadar yalınayak başı açık yürüdüğü de belirtilmiş.

12/97.
OĞULLERI da : “Ey BABAMIZ.! BİZİM suçlarımızı bağışlaması için
ALLAH’a DUA et. Çünkü BİZ gerçekten günâhlar işledik.” dediler.
12/98.
YÂKUP da : “RABBİMDEN, sizi bağışlamasını dileyeceğim.
Hiç şüphe yok ki O, çok bağışlayan ve merhamet edendir.” dedi.
12/99.
Tüm âile MISIR’a gelip, YÛSUF’un huzuruna girdikleri zaman ;
YÛSUF hemen ANA ve BABA’sına sarıldı, kucakladı ve dedi ki :
İNŞALLAH = ALLAH’ın dileği ile emin olarak MISIR’da yerleşin.
NOT ; İN’ŞAALLAHÜ = İNŞALLAH, olarak halkın diline yerleşmiş...
Rivâyete göre ; Hz.YÂKUP’un âilesini karşılamak için, Hz.YÛSUF’a.s ile
birlikte MISIR hükümdarı ve diğer yetkililer AT’lara binerek ve halk da,
kalabalık olarak şehir girişine gitmişler ve gelenleri karşılamışlar..
Atlardan inerek, gelenlere hürmet etmişler ve kucaklaşmışlar...

12/100.
Ve YÛSUF, ANA ve BABASINI kendi TAHT’ına oturttu. Onlar da ONA
kavuştukları için hepsi birden-> ONA karşı SECDE’ye kapandılar.
YÛSUF da dedi ki :
“BABACIĞIM.! İşte bu, evvelce gördüğüm RÜYANIN doğru çıkışıdır.
Bunu RABBİM gerçekleştirdi. ŞEYTAN, kardeşlerimle BENİM aramı
BUZDUKTAN sonra – BENİ zindandan çıkaran ve SİZİ çölden getiren
RABBİM, doğrusu BANA çok lütfetti. Muhakkak ki RABBİM gerçekten
dilediğine lütufkârdır. Muhakkak ki O, ÂLİM ve HİKMET sahibidir”
NOT ; İNSANLARIN -> BİR İNSANA KARŞI SECDE ETMESİ ile ilgili belge,
Bak-> 7.Sûrenin sonundadır.!
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12/101.
Sonra da YÛSUF :
“Ey RABBİM.! BANA, MISIR’da hükümranlık verdin ve BANA,
RÜYÂ yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan.! SEN,
dünya ve âhirette de benim sahibim ve yardımcımsın. CANIMI
MÜSLÜMAN olarak al ve BENİ salihler iyiler arasına kat” dedi.
NOT ; Rivâyete göre Hz.YÂKUP,, MISIR’da oğlunun yanında 24-Yıl yaşadıktan
sonra VEFAT eder. Vasiyeti üzerine NÂŞI, babası Hz.İSHÂK’ın ŞAM kentindeki
kabrinin yanına gömülür. Hz.YÛSUF’da, babasının ölümünden 23-Yıl sonra
MISIR’da VEFAT eder ve NÂŞI, MERMER BİR SANDIK İÇİNDE NİL NEHRİNE KONMUŞ.!
Sonra Hz.MÛSÂ’a.s. bunu nehirden çıkarıp, babalarının yanına defnetmiş...

12/102.
Ey MUHAMMED.! İşte bunlar SANA VAHY’ettiklerimiz, GAYB’e ait
haberlerdir. ONLAR HİLE ile kötü işlere karar verdikler zaman
Elbette SEN onların yanlarında değildin ve
12/103.104.
SEN, NE KADAR ÜZERLERİNE DÜŞSEN de, İNSANLARIN ÇOĞU İNANMAZ.
Halbuki SEN buna karşılık onlardan hiçbir ÜCRET istemiyorsun.
KUR’AN –> ÂLEMLER için ancak BİR ÖĞÜT’tür..
NOT ; Bu âyette apaçık belirtilen şey ; 1.Hz.MUHAMMED’in sav YETKİ sınırı
belli ve ALLAH TEALÂ dilemedikçe, Peygamberler kimseyi imâna getiremiyor.
2.KUR’AN-ı KERİM bir öğüttür – sözü aslında ; BİR İLÂHİ EMİRDİR anlamında.
Fakat, GÂFİL olanlar, ÖĞÜT kelimesini işlerine geldiği gibi yorumluyor ve
aşağıdaki âyet de ÇOKLUK olan gâfillerin inanç ve imânını tarif ediyor.!
Bak-> Sûrenin sonunda ŞİRK-> ALLAH’a EŞ-ORTAK KOŞMAK ile ilgili bilgi var.

12/105.106.
ve Göklerle yer yüzünde, nice deliller - kanıtlar vardır ki ;
ONLAR bunları da görmezler ve yüzlerini çevirip geçer-giderler.
ONLARIN ÇOĞU – Ancak, ALLAH’a EŞ-ORTAK KOŞARAK İNANIRLAR.!
12/107.
Ve ONLAR, ALLAH katından gelerek, herkesi kaplayacak bir AZABA
uğramaktan veya hiç haberleri de yokken ANSIZIN gelip çatacak
olan KIYÂMET’ten, EMİN’midir.? yoksa GÜVENDE’midirler.?
12/108.
Ey MUHAMMED.! ONLARA de ki : “İşte, Benim yolum budur.
BEN ve bana uyanlar, insanları ALLAH’a çağırıyoruz.
ALLAH’a eş-ortak koşmaktan ALLAH’ı tenzîh ederim ve
BEN, ALLAH’a eş-ortak koşanlardan değilim...”
12/109.
Ve SENDEN önceki birçok şehir halkına da, kendi içlerinden,
bazı erkeklere VAHY’ederek onlara PEYGAMBER’ler gönderdik.
ONLAR, kendilerinden önceki milletlerin ACI âkıbetlerinin
ne olduğunu görmeleri için yeryüzünde – hiç mi gezmiyorlar.!?
ÂHİRET yurdu, sakınanlar için elbette daha iyi daha hayırlıdır.
Buna, hâlâ akılınız ermiyor mu.?
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12/110.
Nihayet – PEYGAMBER’ler bile, tamamen ümitlerini kestiği ve
kendilerinin YALANCI çıkarıldığı zaman onlara YARDIM’ımız
geldi ve onlardan dilediğimiz kimseleri kurtardık.
Fakat, SUÇLU’lardan da, AZABIMIZ ASLA GERİ ÇEVRİLEMEZ...
NOT ; Bu âyetten anlaşılacağı gibi İlâhi cezalar – Belâlar – Sınavlar çok
uzun sürüyor.! İnsanlar ve Peygamberler bile artık, ALLAH’ın YARDIMINDAN
ümitlerini kestikleri zaman, İlâhi yardım gönderiliyor. Bu sistem,
İlâhi bir taktik olup, halk buna ; “KUL SIKIŞMAZSA HIZIR YETİŞMEZ.” diyor.

12/111.
Andolsun ki ONLARIN ibretli hikâyelerinde, AKIL sahipleri için
nice İBRET’ler vardır ve KUR’AN, UYDURULACAK BİR SÖZ DEĞİL’dir.
Ancak, kendinden önceki Kitapları tasdik eder ve inananlara da,
her şeyi açıklayan doğru yol gösteren bir REHBER ve RAHMET’tir.
----------*****----------

Sadakallâhül'azîm.
Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH’a HAMD’olsun.
----------*****---------12/103->106.âyetlerindeki ;
ONLARIN ÇOĞU –> Ancak, ALLAH’a EŞ-ORTAK KOŞARAK İNANIRLAR.!
Sözündeki kasıt ; ALLAH’ı İNCİTEN SÖZLER İFTİRALAR şunlar ;
A.YAHUDİ’ler . . * ÜZEYR ALLAH’ın OĞLU’dur.! . . . . . Bak-> 9/30.
* ALLAH FAKİR, BİZ ZENGİNİZ.! . . . . Bak-> 3/181.182.
* ALLAH’ın ELİ BAĞLI – SIKI’dır.! . . Bak-> 5/64.
* BİZE ALLAH’ı APAÇIK GÖSTER.! Dedi.. Bak-> 2/55. 4/153.
* BİZ, ALLAH’ın OĞULLARI ve SEVGİLİLERİYİZ. Bak-> 5/18.
B.HIRİSTİYAN’lar * ALLAH, ancak MERYEM OĞLU MESİH’tir. Bak-> 5/72.
* TANRI 3’TÜR.. . . . . . . . . . . . Bak-> 4/171.
* MERYEM OĞLU MESÎH, ALLAH’tır. . . . Bak-> 5/17.
* ALLAH, ÜÇTEN BİRİ’dir.. . . . . . . Bak-> 5/73.
* MESÎH, ALLAH’ın OĞLU’dur. . . . . . Bak-> 9/30.
* MESÎH, ÜÇÜN - ÜÇÜNCÜSÜ’dür.(Allah+Meryem+İsâ - üçlüsü)
* BİZ, ALLAH’ın OĞULLARI ve SEVGİLİLERİYİZ. Bak-> 5/18.
C.KAFİR’ler. . . * ALLAH, KENDİSİNE EVLÂT EDİNDİ.Bak->18/1->5. 19/88->91.
* CİN’leri ALLAH’a ORTAK koştular.!.. Bak-> 6/100.
* ALLAH’ın OĞULLARI KIZLARI VAR.!
Bak-> 6/100. 21/26.
D.MÜŞRİK’ler . . * ALLAH, ÇOCUK EDİNDİ. dediler. Hâşâ. Bak->10/68. 19/91.
* ALLAH MELEKLERDEN KIZ EVLÂT EDİNDİ. Bak->17/40. 43/19.
* MELEK’ler -> DİŞİ’dir. . . . . . .. Bak->53/27.28.
* PUT’larımız ALLAH’ın ORTAKLARI’dır. gibi sözler.
* Bak-> 2/118.....”ALLAH BİZİMLE KONUŞMALI, niçin BİZE de âyet gelmiyor.?”
* Bak->10/15......“BİZE başka bir KUR’AN getir veya bunu değiştir” dedi..
* Bak->10/38......“KUR’AN-ı MUHAMMED UYDURDU.!” diyorlar.
* Bak->13/7.......“MUHAMMED’e Rabbinden bir MÛCİZE indirilmeliydi.” dedi..
* Bak->15/6.7.....”Ey KUR’AN indirilen kişi.! SEN mutlaka DELİ’sin...
Eğer doğru söylüyorsan BİZE MELEK’lerle gelmeliydin.!”
* Bak->37/149->158.KIZLAR ALLAH’ın, ALLAH DOĞURDU, ALLAH CİNLERLE AKRABA.
* Bak->43/15...... PUT’perestler KULLARDAN BAZILARINI ALLAH’a ORTAK KOŞTU.
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