
3. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.) 

Kıssa  
Kıssadan hisse almak 

3. Hz. Yusuf (as)’ın hayatından örnek ilkeler çıkarır. 

Yukarıdaki ifadelerden neler anlıyorsunuz? 



Kıssa Nedir? 

Kıssa, Kur’an-ı Kerim’deki 
geçmişte yaşamış 

peygamberler ve milletlerle 
ilgili ibretli ve tarihi olaylardır. 



Sorulara cevap verelim  

1. Kur’an-ı Kerim’de birçok kıssa 
yer almaktadır. Bunun sebepleri 

neler olabilir? 

2. Allah kıssalarla bizler nasıl 
mesajlar vermek istiyor? 



Kıssa ibret, Allah’a isyandan 
sakındırmak ve rızasını 
müjdelemek, İslâm’ın 

hedeflerini açıklamak, Hz 
Muhammed (sav) ve 

ümmetini kalben tatmin 
etmek, takip edeceğimiz 
doğru yolu göstermek ve 

nelerin faydalı ve iyi, nelerin 
zararlı ve kötü olduğunu 

bildirmek için kıssalar anlatılır. 

Kıssadan hisse 
(dersler) çıkarmak 

için anlatılır. 



Hz. Yusuf (as) 

Hz. Yusuf (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de ismi 
geçen peygamberlerdendir. 

Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Yakub’un (a.s.) on iki 
oğlundan biridir. 

Hz. Yusuf (a.s.)’ın kıssası Kur’an-ı Kerim’de 
“kıssaların en güzeli” olarak geçmektedir. 



Biliyor musunuz? 
•Kur’an-ı Kerim’de Yusuf suresi vardır. 

•Bu sûrede Hz. Yûsuf’un (as) karşılaştığı 
sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya 
ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı 
öğütler, önemli mesajlar verilmektedir 

Kur’an-ı Kerime ulaşmak tıklayınız 

Kur’an-ı Kerim’den Yusuf Suresini bulun  

http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
https://learningapps.org/watch?v=pr8x36p3c18


 
Kardeşleri Hz. Yusuf’u kıskanmaya başladılar.  

 

ANA HATLARIYLA HZ. YUSUF’UN (A.S) HAYATI  
Hz. Yusuf’un (a.s.) annesi, kardeşi Bünyamin’i doğururken vefat etmişti. 1 

Yusuf’u (a.s.) kırlara götürdüler ve onu bir kuyuya attılar. 

2 

Bir kervan Hz. Yusuf’u bulup köle olarak satıyor. 
3 

Bir iftira sonucu zindana atıldı. 

4 

5 Yüce Allah, Yusuf’a (a.s.) zindanda iken 
peygamberlik görevi verdi. 6 
Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine 

bildirmesi sayesinde rüyaları 
yorumlayabiliyordu. 

7 
7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk oldu. Hz. 

Yusuf Maliye Bakanı oldu. 
8 

Hz. Yusuf (a.s.) 
kardeşlerini affetti 9 



Hz. Yusuf’un babası ………. 
Hz. Yusuf’un köle olarak 
satıldığı şehir …………… 

Hz. Yusuf (a.s.)’ın kıssası Kur’an-ı Kerim’de 
nasıl geçmektedir? 

……………….. 

Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından 
kuyuya atılmasına neden olan duygu …………….. 

Verilen ifadelerin cevaplarını bulalım 



“İçlerinden biri: 
‘Yusuf’u öldürmeyin, 

onu bir kuyunun 
derinliklerine bırakın. 

Böyle yaparsanız 
yolculardan bulup 

onu alan olur.’ dedi.” 
Yûsuf suresi, 10. ayet. 

Verilen ayette Hz. Yusuf’un hayatındaki hangi aşamayı anlatmaktadır? 

Hz. Yusuf’u kim, neden kuyuya atmıştı? 



Kıssadan Hisse 

Hz. Yusuf (as)’ın hayatından 
aşağıdaki konulardan hangisinde 

dersler çıkartabiliriz? 

Kıskançlık 

Merhamet 

İstemek 

İffet  ve Sabır  

Af Güzel Ahlak 



Boşlukları dolduralım 

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerden biri de 

____________tur. Hz. Yusuf’un Kıssası Kur’an-ı Kerim’de 

________________________ olarak nitelendirilmektedir. Bu 

kıssada, biz inanlar için birçok ders verici mesaj vardır. 

Kardeşleri Hz. Yusuf’u __________, kuyuya attılar. Hz. Yusuf 

köle pazarından satıldı. Bir iftira sonucu zindana atıldı. Hz. 

Yusuf bütün bu zorluklara sabretti. Hz. Yusuf peygamber 

olduktan sonra Allah (c.c) ona rüya tabiri ilmini öğretti. Mısırda 

maliye bakanı olduktan sonra kardeşlerini __________. 

Kıssaların en 
güzeli 

  

affetti 

Hz. Yusuf 

Kıskanıp 



Kıssadan Hisse: Kıskançlığın Sonu 

Bu kıssada 
kıskançlığını ne kadar 

kötü bir duygu ve 
sonucunda kardeşinin 

öldürmeye sebep 
olduğu anlatılmıştır. 



Hz. Yusuf (as) imtihan olarak 
kardeşlerinin fitneleriyle kuyuya 

atılması, köle olarak satılması, mısır 
azizinin kölesi olması, Züleyha 

kendisine iftira atmasına, zindana 
atılmasına karşı hep sabır gösterdi.  

Kıssadan Hisse: Sabrın Sonu Selamet 

Siz hayatınızda karşılaştığınız 
zaman neler yaparsınız? 



Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar birçok ders ve mesaj vermektedir. 
Hz. Yusuf’un kıssası da birçok ders ve mesaj bulunmaktadır. 

1. Buna göre Hz. Yusuf’un kıssası dikkate alındığında 

aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir mesaj yoktur? 

Sabır 

Kıskançlık 

İffet  A 

B 

D 

Kibir C 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Merhamet ve af büyük bir erdemdir. 

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf Peygamberin 
kıssasından çıkartılabilecek bir yargı değildir? 

Sabrın sonu selamettir. 

Kıskançlığın sonu hüsrandır. 
Bazı şeyler affedilmez. 

C 

B 

D 

A 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



II, III 

I. Mısır’da Maliye Bakanı olmuştur. 

II. Her zaman Sabırlı bir olmuştur. 

III. Güzel ahlaktan ayılmamıştır. 

3. Hz. Yusuf’la ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

I, II, III 

II, I 
  I, III 

C 

B 

A 

D 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Kıskançlık birçok soruna sebep olur. 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Yusuf’un 
kıssasından çıkarılacak mesajlarla çelişir? 

Merhamet büyük bir meziyettir. 

Sabır çabalayarak çözüm aramaktır. 

İftiranın mutlaka bir gün yapan kişiye atılacağı 

C 

B 

D 

A 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Doğru Yanlış 
1. Kardeşleri Hz. Yusuf’a (a.s.) yaptıklarından büyük 
utanç duydular. 

2. Hz. Yusuf Filistin’de yaşamıştır. 

3. Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi  
sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu. 

3. Kardeşleri Hz. Yusuf’u köle pazarında sattılar. 

5. Hz. Yusuf (a.s.) hayatı boyunca yaşamış olduğu  
 zorluklara karşı sabır gösterdi. 
6. Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine  
yaptığı kötülükleri affetmiş. 

D Y 

Doğru cevabı işaretleyelim 



 Hz. Yusuf (a.s.), ____________(a.s.) on iki oğlundan biridir. 

______________, Kur’an-ı Kerim’deki geçmişte yaşamış 
peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihi olaylardır. 

      Hz. Yusuf (a.s.)’ın kıssası Kur’an-ı Kerim’de   
     “__________________” olarak geçmektedir. 

     Hz. Yusuf (a.s.), yedi sene ___________ olacağını, peşinden   
     gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. 

Hz. Yusuf (a.s.) en sonunda kardeşlerini __________söyledi. 


