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Hamdا Âlemlerinا Rabbiا olanا Allah'a,ا salâtا veا selamا Resûlümüzا Muhammed’inا (sallallahuا

aleyhiاveاsellem),اonunاailesinin,اashabınınاveاonlaraاgüzellikleاtabiاolanlarınاüzerineاolsun. 

YaاRabbi!اSeniاnoksanاsıfatlardanاtenzihاederim.اSeninاbizeاöğrettiğininاdışındaاbizimا ilmimiz 

yoktur.اŞüphesizاsen,اherاşeyiاenاiyiاbilen,اherاişiاhikmetliاolansın. 

YaاRabbi!اSeniاnoksanاsıfatlardanاtenzihاederim.اSeninاbizeاgerçeğiاanlattığınınاdışındaاbizimا

anlamaاimkânımızاyoktur.اŞüphesizاsenاçokاcömertsinاveاçokاikramاsahibisin. 

Ey Rabbim!اGöğsümüاferahاeyle,اişimiاkolaylaştır.اDiliminاbağınıاçözاdeاsözümüاanlasınlar. 

BenاişimiاAllah’aاbırakıyorum.اŞüphesizاAllahاkullarınıاgörendir. 

Selamunا aleykumا veا rahmetullah.ا Yenidenا Yusufا Suresiا ileا birlikteyizا inşallah.ا Geçtiğimizا

ders Hz. Yusuf veا Hz.ا Musaا arasındakiا bağlantılarıا konuşmayaا başlamıştık.ا Şimdiا veا

önümüzdekiا birkaçا dersا bağlantılardanا devamا edeceğiz.ا Bugünküا dersimizdeا Yusufا

Suresi’ndekiا ebeveynlikا hakkındaا konuşacağız.ا Hz.ا Musaا veا Hz.ا Yusuf’unا aileا yapısınıا

karşılaştıracağızاveاyaşadıklarınınاbirاkısmını.اUmarımاsizinاiçinاdeاbenimاiçinاdeاçokاbereketliا

olurا veا buا dersا düşündüğümüzdenا dahaا fazlaا insanaا ulaşır,ا kalbineا sirayetا ederا hayırlıا

şeylereا vesileا olur.ا Lütfenا duanızıا eksikا etmeyinا çünküا duaا insanınا kaderiniا değiştirenا

kalbindekiاduygularıاdeğiştiren,اkarşılaşacağıاinsanlarıاdeğiştirenاçokاkuvvetliاbirاdayanaktır. 



Ayeti kerimede ne buyuruyor: “De ki duanız olmasa Rabbiniz size ne diye kıymet versin ki?” 

Duaylaا gelenا birا nesilا olduğumuzdanا bahsetmiştikا geçtiğimizا ders.ا Hz.ا İbrahim’inا dualarıا

neticesindeاaslındaاRasulullah’ınا(sav)اdoğmasından,اsonاpeygamberinاoاolmasından,اoradanا

gelenا birا ümmetinا esasenا birا duayaا bağlandığındanا bahsetmiştik.ا Aynıا şekildeا Hz.ا Ademا

cennettenاçıkarıldıktanاsonraا200اyılاtövbeاettiğiاsöylenir.اBuاsüredeاdeاaslındaاtövbeاdeاbirا

duadırاbirاyakarıştır.اAslındaاburadaاduanınاkıymetiniاgörüyoruz.اYineاHz.اMeryem’inاannesi,ا

Hanne.ا Henüzا hamileا değilkenا birا duaا eder,ا bulunduğuا toplumا çokا yozlaşmışا birا toplumا

olduğuاiçinاderاki;ا“Allah’ımاbenاbirاevladımاolsunاistiyorumاveاbuاevladıاsanaاadıyorumاyaniا

seninاyolundaاolmasını,اnesilleriاkurtarmasınıاbuاümmetiاdiriltmesiniاistiyorum”اdiyeاbirاduaا

eder.اÇokاyürektenاbirاdua.اBuاduanınاneticesindeاAllah-üاTealaاonaاbirاbebekاnasipاeder.ا

Tabiاeskiاgünlerdeاgebeاolanاhanımاerkekاmi,اkızاmı,اbilemiyor.اYahudiاbirاtoplumاveاbebeğinا

erkekا olmasıا lazımا kiا onuا mabedeا gönderebilsin.ا Eğitimا yerlerineا gönderebilsin.ا Çünküا

dönemdeا kızا çocuklarıا herhangiا birا şekildeا eğitimا alamıyorlar.ا Heleا kiا ilimا bağlamındaا birا

üstünlüğeا sahipاolmalarıا kesinlikleا istenmiyor.اDolayısıylaاHanneاdeاettiğiا dualardanا sonraا

gebeاkaldığındaاdüşünüyorاkiاbuاbirاerkekاbebektir.اVeاbenاonuاilimاiçinاyetiştiririm,اmabedeا

gönderirim,اAllahاyolundaاhayırlıا işlerاyapanاbirاadamاolur,اdiyeاdüşünüyorاamaاHanne’ninا

doğurduğuاbebekاkim?اHz.اMeryem.ااHz.اMeryemاileاbüyükاhasretlikleriاvar.اDahaاsonraاHz.ا

Meryemا yetişkinlikا çağınaا erdiğindeا oا daا gebeا kalıyorا ancakا evliا değilا veyaا birا adamlaا

münasebetteا bulunmuşا değil.ا Oا tekا başınaا birا kadınkenا Allah’ınا birا mucizesi olarak ona 

bebekاihsanاediliyorاveاbuاbebekteاkim?اHz.ا İsa.اYaniاbirاpeygamber.اDolayısıylaاHanne’nin 

duası neticesinde onun kızının karnına yerleştirilmiş bir peygamber görüyoruz. Dört büyük 

peygamberden birisi.ا Duanınا gücünüا görmenizا içinا bunuا sizeا söylüyorum.ا Amaا bizا

dualarımızınا neا zamanا kabulا olacağınıا kimdeا neticeا bulacağınıا veا onuا görüpا

göremeyeceğimiziا bilemeyiz.ا Meselaا Hanneا kızınınا gebeا kaldığını,ا birا erkekا bebekا

doğurduğunu,ا buا erkekا bebeğinا birا peygamberا olduğunu,ا bebekkenا konuştuğunu,ا

arkasındanاbirاsürüاinsanınاgittiğini,اdönemdekiاcehaletiاazalttığını,اinsanlarıاhakاdineاçağıranا

birاpeygamberinاaslındaاgelişindeاbirاkatkıاpayıاolduğunuاbilmediاbuاdünyadaاyaşarken.اAllahا

bunlarıا Hanne’yeا haberا vermedi.اHanne,ا küçükاevindeاodasındaاAllah’aا duaاettiا ihlaslıا birا

şekildeاveاbirاpeygamberاannesininاannesiاolmuşاoldu.اHz.ا İsa’nınاanneannesiاolmuşاoldu.ا

Duaاçokاkuvvetli,اakılاüstüاveاdünyaاmatematiğiniاaşanاbirاhakikattir.اBizاhepاbunuاgöreceğiz.ا

Hz.اYusuf’unاhayatındaاda,اdiğerاpeygamberlerinاhayatındaاda.ا 



 

Yasinا suresindeا şehrinا öbürا ucundanا koşarakا gelenا adamınا hayatındaا daا göreceğizا ki;ا

samimiyet,ا ihlas,ا dua,ا Allah’tanا istemekا insanın,ا tekrarا ediyorumا kaderiا üzerindeا tesireا

nedenاolanاbirاgüçtür.اBununاdeğişeceğiاdeاkitabımızdaاyaniاbizimاkaderimizdeاyazılıdır. 

HemاkendiاkalbimdeاtecrübeاettiğimاbirاgerçekاolarakاhemاdeاKuran-ıاKerim’denاöğrendiğimا

büyükاbirاhakikatاolarakاsizeاşunuاsöyleyebilirimاkiاbirاnesneyi,اvarlığı,اolayıاseviyorاolabiliriz.ا

Aynıاzamandaاbuاsevgiاsizeاzararاveriyorاolabilir hattaاbekliاdeاbuاsevgiاmeşruاolmayanاbirا

sevgidir.ا Amaا sizinا onaا meylinizا muhabbetinizا vardırا kalbinizdeا veyaا birا alışkanlıktırا

hayatınızınا birا parçasıdırا amaا bununا sizeا birا faydasıا yokturا hattaا zararıا vardır.ا Diyelimا oا

alışkanlıktanاvazgeçtiniz,اoاbağdanاkendiniziا kurtardınız.اBirا kararاverdiniz.اHayatınızıا temizا

birا şekildeا sürdürmeyeا çalışıyorsunuz.ا Böyleا birا adımا atmışkenا kalbinizdeا bıraktığınızا

günaha,اboşا işe,اoاkötüاsevgiyeاkarşıاbirاmeyilاbulunabilir.ا اçıkarmakاsevgiyiاkalptenاÇünküا

bizimاiçinاkolayاolmuyor.اSahabeyeاböyleاdeğilmişاyaniاsahabeاgerçektenاAllahاiçinاtakاdiyeا

kendiاbabasınıاkarşısınaاalanاkendiاevladınıاkarşısınaاalanاinsanlarاolmuşاAllahاonlaraاrahmetا

etsinا Rasulullahا (sav)ا daا onlarا içinا benim ashabım yıldızlar gibidir demiştir.ا Hangisinin 

peşinden gitseniz yolunuzu bulursunuz. Allahاbizeاonlarا gibiا olmayıاnasipاetsin.اAmin.اAmaا

onlarınا daا öyleا olmaا sebebiا peygamberiا görmeleriا değilا Kuran-ıا Kerim’iا bütünاhücrelerineا

nüfuzا ettirmeleriا veا Kuranاahlakıylaا ahlaklanmalarıdır.اOnlarınاherاbiri Allah-uاTeala’yıا çokا

sevdikleriا içinاAllahınا sevmediğiا rahatsızا olacağıا herا şeyinا sevgisiniا kalplerindenا çıkarmayaا

hazırlardı.اBizdeاeksikاolanاşeyاbu.اAllahın sevgisini tam olarak içimize yerleştirmedikçe boş 

ve faydasız zararlı sevgileri kalbimizde tutmak daha tabi bir hâl alıyor. Diyelimاkiاböyleاbirا

durumumuzاvar.اSıkıntılıاbirاsevgiاbirاbağlılıkاbirاalışkanlıkاböyleاbirاdurumاvarاveاsizاnasılاbaşا

edeceğiniziا bulamıyorsunuz.ا Deniyorsunuzا deniyorsunuzا amaا işinا içindenا çıkamıyorsunuz.ا

Bırakıyorsunuzاamaاhâlâاbirاduyguاsiziاrahatsızاediyorاkalbinizde.اBenاdiyorumاkiاbuاkonuylaا

ilgiliا çokا samimiاbirا şekildeاveا ısrarlaاduaاetmelisinizاamaا inanarak.اBuاduanınاkalbinizdekiا

duyguyuاdeğiştireceğineاinanarakاduaاetmelisiniz. 

Geceاnamazınaاkalkmalısınاgerekiyorsaاsabahاnamazındanاsonraاuyumamalısın.اHaniاoاgüzelا

vakitlerdeا seccadeninا istiğfarا edip,اAllahaا yalvarıpاenاacizا hâlinleاdemelisinا ki:اAllah’ım bu 

kalp senin. Bu beden senin. Ben de senin kulunum. Ve ben bu kalbimle sadece seni sevmek 

istiyorum. Senin sevdiğin şeyleri sevmek istiyorum. 



Ama benim kalbimde birtakım kerih kötü pis duygular var. Veya bende bazı kötü alışkanlıklar 

var. Bana yardım et. Bunları sevmemem için bana yardım et. Bu aklımı kurcalayıp duran 

durumu aklımdan atmak için bana yardım et. Onun sevgisini benden al,ا diyeا yalvarmamızا

gerekiyor.اAmaاısrarla.اHerاaklımızaاgeldiğinde.اMeselaاsigaraاiçmeاalışkanlığıاdiyelim.اBunuا

herا şeyا içinا düşünebilirsiniz.ا Sürekliا aklınızaا birا şeyا geliyor.ا Oا herا geldiğindeا sizا deا duayıا

arttırmalısınızاveاdemelisinizاkiاAllah’ımاlütfenاkurtar.اAmaاiçtenlikle,اşuاşekildeاdeğilااااااا’’yaا

bırakırızاinşallah’’اyaاdaا‘’geçecekاinşallah’’.اBirاşeyinاgerçektenاgeçmesinizاistiyorاmuyuz?اBuا

çokا büyükا birا mesele.ا Birا şeyiا gerçektenا bırakmakا istiyorا muyuz?ا Eğer geride bırakmak 

istemiyorsak ne kalp ne beyin ne beden onu geride bırakmaz . Önce karar vermemiz lazım. 

Biz onu geride bırakmak istiyor muyuz? Karar verdikten sonra duayı arttırmak lazım. Ben 

kefilim ki dua kalbi değiştirir. Sevdiklerinizi sevmezsiniz sevmediklerinizi seversiniz. Bir de 

birاşeyاvardırاbirاibadetاbirاamelاbelkiاdeاbirاinsanاsevmenizاgerekiyorاMüslümanاkardeşiniziا

sevmenizاgerekiyor.اYaاdaاnamazاsevmenizاgerekiyorاsevemiyorsunuzاbirاşekilde.اBununاiçinا

deاduaاetmelisinizا veاdemelisinizا kiاAllah’ımاbendeاbir sorun var. Yani sevemiyorum. Ama 

lütfenاonuاbanaا sevdir.اDiyeاyalvarmakاgerekir.اAllahاkalplerinا sahibidirاveاgöreceğizاkiاbizا

buradaاMusaاaleyhisselamınاhayatındaاçocuklarıاannelerininاkarnındaاöldürenاcaniاbirاadamا

firavunاMusa’yıا gördüğündeاöldüremiyor.ا KarısıاHz.اMusa’yıا evlatlıkا istiyorا firavununاkarısıا

bebekleriا olmadığıا içinاbebeklereاdüşkünاamaا firavunاbebekleriا anneا karnındaاöldürenاbirا

adam.اBöyleاbirاadamınاsarayınınاkıyısınaاgelmişاbirاbebekاgördüğündeاmuhabbetاduymasıا

tesadüfا mü?ا Allahا firavununا kalbineاMusa’nınا sevgisiniا koydu.ا Bebekا katilininا kalbineا birا

bebeğinا sevgisiniا koydu.ا Bakınا birا kâfirinا benا rabbimا diyeا ortalıktaا dolaşanا birا adamınا

kalbineا Musa’nınا sevgisiniا koyabilenا Allahا sizinا deا kalbinizeا namazınا sevgisiniا koyabilir.ا

Örtününاsevgisiniاkoyabilir.اGüzelاamellerinاsevgisiniاkoyabilir.اBuاimkânsızاdeğilاkiاAllahاiçin.ا

Amaا bunaا çokا inanmamızا lazım.ا Duanınا gücüneا çokا inanmamızا lazım.ا Duaا ettikا olmuyorا

diyeاdüşünmemekاlazımاolmuyorsaاolmamasıاgerekiyordur.اBunlarıاbileceğizاinşallah.ا 

Bismillahirrahmanirrahim.  

HazretiاMusaا veاHazretiا Yusuf'unا arasındakiا bağlantıyıا konuşmayaاbaşlamıştıkا geçenاders.ا

Hazretiا Musaا aslındaا Hazretiا Yusuf'unا mirasınıا devralmıştı.ا Musa’danا evvelا Yusufا

Aleyhisselamاgelmiştiاdevletinاbaşınaاgeçmişti.ا İnsanlarıاAllah'aاçağırmıştı.اOnunاvefatındanا

uzunاbirاzamanاsonraاHazretiاMusaاgelmiştiاbuاsefer.اYaniاinsanlarاaslındaاpeygamberliğinاneا

olduğunuاAllah'ınاkimاolduğunuاbiliyorlardı.اBilmiyormuşاgibiاyapsalarاdaاbiliyorlardı. 



Hazretiا YusufاMısırا halkıا içindeا sıradan birininا sahipا olamadığıا birاmeziyeteا sahipti.اNeydiا

bu?اRüyaاtabiriاyapmakاveاtahminاdeğilاbilgiydi.اÇünküاAllah-uاTeâlaاrüyanınاtabiriniاbilgisiniا

onunا kalbineا ilhamا ediyordu.ا Zatenا gaybıا bilenاAllah’ınا Yusufا Aleyhisselamaا oا rüyanınا neا

anlamaاgeldiğiniاbildirdiğiاiçinاneاsöyleseاtamاonاikidenاisabetاettirmişاoluyordu.اRüyaاtabiriا

ileاMısırا topraklarınıا kurtarmıştı.اHazretiاMusaاdönemindeyseاhelaklarا felaketlerاafetlerا veا

uyarımاvar.اMısırdakiا insanlarا eğerاMusa’yaا imanاetmezlerseا topraklarınıا kaybedeceklerdi. 

Yusufا dönemindeا Mısırا topraklarınınا kurtarıldığınıا görüyorkenا Musaا dönemindeا Mısırا

topraklarınınاbüyükاbirا tehlikedeاolduğunuاveا yediا ayrıاhelaklaا karşıا karşıyaا kaldıklarınıا veا

sıkıntılıا birا süreçtenا geçtikleriniا görüyoruz.ا Biziا rahatlatanا birا rüzgârا günا gelirا kasırgayaا

dönüşebilir.ا Aynıا rüzgârا hayatıا mahvedebilir.ا Neا demekا bu?ا Allah-uا Teâlaا gönderdiğiا birا

peygamberlerleاhalkıاkalkındırdıاkuraklıktanاkurtardıاtopraklarıاkurtardı.اVeاrefahاseviyeleriniا

yükseltti.اHazretiاMusaاdönemindeا iseاhalkاpeygamberliğiا veاAllah'ıاunuttuğu,ا tekrarاküfreا

döndükleriا içinا buradaا unutmaktanا kastımا hafızaا kaybıا değil,ا tabiا kiا yenidenا şeytanaا

uymaları.ا Musa’ylaا birlikteا gelenا yediا ayrıا felaketا varا enا sonundaا firavununا veا firavunlaا

beraberا gelenا insanlarınا helakا olmasıا var.ا HazretiاMusaا veا Hazretiا Yusuf’unا hayatıا birçokا

paralelliğiاkendiاiçindeاbarındırır.اŞimdiاbakalımاmirasاpayındanاikisineاnelerاdüşmüş.اHazretiا

Yusufا veا HazretiاMusaا olarakا ikiا kolaا ayrılır.ا Hzا Yusuf'unا hikâyesiاMısırdaا başladıاMısırdaا

bitti.ا Kardeşleriا onuا kuyuyaا atmışlardıا sonraا oا satılmıştıا veاMısır'aا kadarا ulaşmıştı.اHikâyeا

buradanا sonraا başlamıştıا enا sondaا daا buradaا tamamlanmıştı.ا Ailesiا yanınaا geldiğindeا birا

dahaاmısırdaاkalmışlardı.اHazretiاMusa’nınاhikâyesiاmısırdaاbaşladıاamaاmısırınاdışındaاbitti. 

Mısırlaاbirاirtibatıاkalmıyorاveاyeniاbirاyerdeاyaşamاbaşlıyor.ااİsrailoğullarınınاyöneticilerininا

desteğiyleاyaniاHazretiاYusufاkendiاakrabalarınıاkardeşleriniاİsrailoğullarınıاMısıraاgetirebildi.ا

döneminاkralıاHazretiاYusuf’unاyanındaاolduğuاveاonuاhas adamاolarakاgördüğüاiçinاHazretiا

YusufاailesiniاkendiاzürriyetiniاMısıraاyerleştirdi.اHazretiاMusaاdönemindeyseاİsrailoğullarınıا

yöneticininا şiddetindenاkurtarmakا içinاMısırdanا çıkardı.اHazretiا Yusufا daا İsrailoğullarındanا

geliyor.ا Yakupاbabasıا İsrailoğullarındanا ayrılmıştıا kendisiاmısıraا yerleşmiştiا herا şeyiا yolunaا

koyduktanاsonraاbabasınıاçağırdı,اkardeşleriniاçağırdı.اEnاsonاisrailoğullarıاMısır'aاyerleştilerا

Mısır'daاyaşamاsürdülerاordaاçoğaldılarاsonraاHazretiاMusaاdönemindeاköleleştirmeاsistemiا

oldu. Musaا halaا israiloğullarındanا biا peygamber.ا Onlarınا hayatınıا kolaylaştırmakا veا

hayatlarınıاkurtarmakاiçinاİsrailoğullarınıاMısır'danاçıkardı.اKızıldeniz'inا ikiyeاayrılmasıاdaاbuا

göçاesnasındaاgerçekleşti.اHazretiاYusufاkurtarıcıاolarakاgörüldü.اHenüzاinsanlar Allah'a iman 

etmiyorkenا deا Hazretiا Yusuf'aا saygıا duydularا onunا dedikleriniا yaptılar.ا Hazretiا Musaا iseا



Mısır'daا birا tehditا olarakا görüldüا veا öldürülmekا istendi.ا Hazretiا Yusuf'unا kralا tarafındanا

korunduğunuاgörüyorkenاHazretiاMusa’nınاöldürülmekاistendiğiniاgörüyoruz.ااHazretiاYusufا

devletا yanlısıا gözüktü.ا Krallaا işbirliğiا içindeydi,ا ekonomiا bakanıا oldu,ا vergilerleا ilgilendi,ا

tarlalarlaا ilgilendi,ا sürekliا krallaا birlikteا ortakا hareketا etti.ا Allah'ınا verdiğiا bütünا fırsatlarıا

değerlendirdiا veا oradaا bulundu.ا Hazretiا Musaا iseا devletا karşıtıا olarakا karşımızaا çıktı.ا

Firavununا sisteminiا reddetti,ا devletinا karşısındaا durduا veا devletleا hiçbirا şekildeا birا işا

yapmadı.اHazretiاYusuf'unاdönemindekiاkralاdaاkâfir,اHazretiاMusa'nınاdönemindekiاkralاdaا

kâfir.ا Amaا Hazretiا Yusufا krallaا işbirliğiا yapabiliyorkenا Hazretiا Musaا krallaا karşıا karşıyaا

kalmıştır.ا Neden?ا Çünküا Hazretiا Yusuf'unا dönemindekiا kralا adilا birا kral.ا Kendisiا Allah'aا

inanmasaا daا inananlaraا müdahaleا etmeyenا dininا yayılmasınaا engelا olmayanا insanlaraا

saldırmayanاbirاkral.اYoluاaçıyorا اhiçbirاzulmeاveا şekildeاsebebiyetاvermiyor.اHazretiاMusaا

dönemindekiا kralsaا ilahlıkا iddiasındaا bulunanا birا kral.ا Hazretiا Yusuf’aا devletinا birا zulmüا

olmadı.ا Hazretiا Musaا iseا devletا tarafındanا zulmeا uğradıا veا öldürülmekا istendi.ا Buا

anlatılanlaraاbaktığımızاzamanاçıkaracağımızاbirtakımاsonuçlarاvar.اBirincisiاşu:اBazenاAllah'ınا

vermesiاiyidirاbazenاvermemesi.اHazretiاYusuf'aاbirاçokاimkânınاverildiğiniاgörüyoruzاHazretiا

Musa'nınاiseاçokاciddiاbirاşekildeاcanıاpahasınaاsürekliاmücadeleاverdiğiniاgörüyoruzاHazretiا

Yusuf'unا daا sıkıntılıا birçokا yılıا olduا amaا sonraا yükseldiا refahا buldu.ا HazretiاMusa’nınا hiçا

böyleا birا dönemiا yokا çokا zorا geçiyorا onunا içinا sürekliا dahaا zorا geçiyor.ا Hazretiا Yusufا veا

Hazretiا Musa'nınا hayatıا aslındaا birbirindenا çokا farklıdır.ا Hazretiا Yusufا önceا zorluktaا

olmuşturاsonraاkolaylıkta.اÇocukta,اergenlikاdöneminde,اgençlikاdönemindeاzorlukاgörüyorا

amaاolgunlukا veا ihtiyarlıkا çağındaا çokا büyükا rahatlıklarا içindeا yaşıyor.اHazretiاMusaاönceا

kolaylıkا sonraا zorlukا görmüştür.ا Kolaylıkا dediğimizا süreçا ne?ا Annesindenا ayrılmaا

zorluğundanاsonraاbirاadamaاvurupاöldürüpاdeاMısır'danاkaçmakاzorundaاkalıncayaاkadarا

Mısır'ınا imkânlarındanا veا firavununا imkânlarındanا yararlanıyor.ا Amaا neا zamanاMısır'danا

çıkıyorا oا gündenا sonraا birا dahaا hepا zorluk.ا Gençlikا çağlarınaا kadarا rahatا olduğunuا

söyleyebiliriz.ا İnsanlara verilen nimetleri görürüz ama imtihanlarını görmeyiz, kendi 

imtihanlarımızı görürüz ama sahip olduğumuz nimetleri fark etmeyiz.اYıllarاevvelاbirاyazarınا

birاcümlesiniاokumuştum.اŞöyleاdiyordu:ا?Birininاhayatınaاimrenmekاimtihanınaاtalipاolmakا

demektir.ا ا Birا insanınا hayatınınا tekا birا karesiniا görüpا onunا çokاmutlu,ا çokا iyi,ا harikaا birا

hayatıاolduğunuاdüşünmek;ا اdüşünmekاolduğunuاbiriاgörmemişاyoklukاçekmemişاacıاonunا

çokا asılsızا birا iddia.ا İnsanlarınا geceا nasılا uyuduklarını,ا uykularınıا neyinا böldüğünü,ا hangiا

kabusuا gördüklerini,ا bedenlerindeا neresininا ağrıdığını,ا kalbiniا neyinا sızlattığınıا bilemeyiz.ا



Bütünاbunlarıا bilmiyorken,ا yaralarınıاbilmiyorken,اneyleاuğraştığınıاneyleاmücadeleاettiğiniا

nasılاbirاsavaşınاiçindeاbilmiyorkenاküçücükاbirاanıاgörüpاonunاhayatınaاimrenebiliyoruzاya;ا

buا gerçektenا çokا ilginçا birا durum.ا ا Resulullahا sallallahuا aleyhiا vesellemا demiştirا kiا buا

hayattaا imrenilecekا ikiا kişiا vardır.ا Bir;ا malıا olupا daا malınıا Allahا yolunda infak eden, 

harcayan.ا İki;ا İlmiا olupا daا onunlaا amelا edenا kişi.ا Yaniا ilimا sahibiا olanا kişi.ا Buا ikiا kişiا

imrenilebilir. Onlarınاdaاdikkatاedersenizاhayatınınاtümüneاimrenebilirsinizاdiyeاbirاaçıklamaا

yok.ا Onların daا buا özelliğineا imrenileceğiniا söylüyorا Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. 

Malınıا infakاedenاbirاadamاvardırاmeselaاveاhepاAllahاyolundaا işlerاyapıyordur.اBuاözelliğiا

çokاimrenilecekاbirاşeyاamaاörnekاveriyorumاçokاmutsuzاbirاevliliğiاvardır.اEvineاvardığındaا

karısıا onaا birا kereا olsunا gülerا yüzleا kapıyıا açmıyordurا veا buا adamا çokاmutsuzا uyuyordurا

geceleri.ا Şimdiا bizا buا adamıا gördüğümüzdeا ofا neا kadarا güzelا benا keşkeا onunا yerindeا

olsaydımاdiyoruz.اGerçektenاAllahاbiziاonunاyerineاkoyarsa neاyapacağızاacaba?اBanaاbunuا

birkaçا kereا söylemişlerdi.ا Birا ânımaا göreا çokا küçükا birا ânımaا göreا diyor ki keşke senin 

yerinde olsaydım.ا Birا günا durdumا dedimا kiا birا tanesineا gerçektenا isterا miydinا yerimdeا

olmayı?اMeselaاşunuاşunuاyaşamayıاdaاisterاmiydinاtamاolarak?ا-Hayırاistemezdim.اOاzamanا

dedim sen benim yerimde olmak istemiyorsun. Ve isteme de zaten. Kimse kimsenin yerinde 

olmak istemesin. Herkes kendi yerinde dursun. Herkes kendi bulunduğuاyeriاçiçeklendirsin. 

Bu kadar. Böyle yaparsak hasetlenmeye de yer kalmayacak. Ne diyor burada? Kendi 

imkânlarımızıا görürüzا amaا nimetleriا göremeyiz.ا Çokا büyükا birا sıkıntı.ا Ne kadar zorlu bir 

dönemin içinden geçersek geçelim mutlaka Allah'ın nefes almamız için orada yarattığı 

ağaçlar vardır, gölgelenmemiz için yarattığı gölgeler vardır, içebilmemiz için yarattığı sular 

vardır. Gözlerimizi kapatırsak hiçbirisini göremeyiz.  

Buradakiا kıyaslamalarda Hazretiا Musa'yaا veا Hazretiا Yusuf'aا farklıا nimetlerا verildiğiniا

görüyoruz.ا İkiا kıssaاbizeا ikiا farklıا ebeveynا tipiniا verir.اHazretiاMusaاanneyleاbaşlarاHazretiا

Musa’daا babaا figürününا hiç görmüyoruz.ا Bizا hepا Hazretiا Musa'nınا annesiniا görüyoruz.ا

Annesiا neا yapacağınıا düşünüyor;ا annesiا bebeğiا suyaا bırakıyor, sonra saraya gidiyor ona 

tekrarاsütannelikاyapıyorاhepاanneاvarاbabayıاgörmüyoruz. Hazreti Yusuf ise direkt babayla 

başlar.ا Rüyaا görürا babasınaا gider.ا Buradaا Yusuf'unا hiçا annesiyleا konuştuğunuا görmeyiz.ا

Sadeceاbabasıylaا konuşur.اHazretiاMusaاdaا annelikا işlenirاHazretiا Yusufا daا babalıkا işlenir.ا

İkisiniا birا aradaا vermemişا deا Allah,ا birا suredeا annelikا özellikleriniا bizeا detaylıا olarakا

verirken,اdiğerاsuredeاbabalıkاözellikleriniاdetaylıاolarakاvermiş. 



Aslındaا Kur'an-ıا Kerimiا deا neا kadarا sığا birا bakışا açısıylaا okuyoruz.ا Haniا Hazretiا Musaا

okuduğumuzdaا sankiا birا tekاMusa’danا bahsediyormuşا gibi.ا HazretiاMusaا kıssasınınا içindeا

aslındaاannelikاparçalarıاvar.اHazreti Musa’da dışsal korku vardır. Neاdemekاdışsalاkorku?ا

Kralınا zulmü.ا Bebeğinا öldürülmeا ihtimali.ا Evinا dışındanا birindenا korktuğundaا neا

yapmalıyım?اEvinاiçiاgüvenliاMusaاiçin.اAmaاevinاdışındaاbirاtehlikeاvarاveاanneاyaniاebeveynا

onuا dışardakiا tehlikedenا korumayaا çalışıyor.ا Yusuf’a geldiğimiz zaman içsel korku var. 

DışarıdaاYusufاiçinاdışsalاbirاkorkuاyokاamaاabileriاkardeşleriاonaاbirاtehlike,اevinاiçindeاfitneا

veا tehlikeا var.ا Oا zamanا Hz.ا Musaا kıssasındakiا ebeveyn,ا anneا evladınıا dışarıdanا nasılا

koruyacağınıاöğretirkenاbizeاHz.اYusufاkıssasındakiاbabaاevinاiçindekiاtehlikedenاevladınاnasılا

korunacağınıاbizeاanlatıyor.اÇünküاbugündeاbirاevlatاbazenاdışardanاtehlikeyleاkarşıاkarşıyaا

kalırا bazenا deا içerdenا tehlikeyleا karşıا karşıyaا kalır.ا İkiا ebeveynا deا çocuklarınıا korumakا

istiyor.اHz.اMusa’nınاannesiاdışarıdanاkorumakاistiyor,اHz.اYusuf’unاbabasıاiçerdenاkorumakا

istiyor.اBuradaاikiاebeveyninاdeاgözününاaçıkاolduğunuاgörüyoruz.اYaniاkörlükاyapmıyorاHz.ا

Musa’nınاannesi de.اBenimاoğlumaاzatenاbirاşeyاyapmazlarاdiyeاdüşünüpاtedbirاalmamazlıkا

etmiyorا veا bebeğiniا suyaا bırakıyor.ا Hz.ا Yakup’taا Yusuf’unا babasıا daا onlarا zatenا kardeşا

aralarındaاfitneاolmazاburadaاbirاsorunاyokاdiyeاdüşünmüyorاveاoğlunuاdiğerاoğullarındanا

korumayaا çalışıyor.ا Nedenا çünküا insanın veا tehlikeninا farkında.ا Hazretiا Musaا kıssasındaا

anneye gelen ilk emir emzirmek.ا Bebeğiniا emzir.ا İlkا emirا bu.ا Somut bir emir var burada. 

Bedenleاyapılabilecekاbirاgörevاvar.اHz.اYusuf’unاkıssasındakiاilkاemirاrüyadanاsonraاbabanınا

korumasıاmaneviاdestek.اYaniاYusufاas.ا rüyasınıاanlattığındaاYakupاasاYusuf’aاkardeşlerineا

anlatmamasıا gerektiğini,ا dikkatliا olmasıا gerektiğini,ا çokا kuvvetliا birا soydanاgeldiklerini,ا birا

peygamberا ailesineا mensupا olduklarınıا veا kendisineا deا aslındaا Allahا tarafındanا haberا

verildiğiniا anlatıyorا amaا bütünا bunlarınا hepsiا soyutا kavramlar.ا Musaا kıssasındaا ebeveynا

somutاyardımاederkenاHz.اYusufاkıssasındaاebeveyninاsoyutاyardımınıاgörüyoruz.اDemekاkiا

ikiا türlüا deا olabilir.ا Geneldeا bizdeا şöyleا görülürا anneا duygusalا destekا babaا maddi yani 

somut destek. Ayrıcaا buradaا rollerا tamا tersiا olarakا değiştirilmiştir.ا Allahا bizeا öğretirا kiا

annelerاbedenenاdeاçocuklarınaاdestekاolabilirler. Zatenاbebeğinاbedeniا veاbakımıylaاesasا

ilgilenenاkişiاannedir.اSadeceاbabalarاkuvvetliymişاgibiاdüşünülüyorاyaاKuran’aاgöreاanne de 

çokا güçlüdür.ا Çünküاbedenindenاbeslerا evladını.اHzاMusaا kıssasındaا anneا bebeğiyleا uzunا

vakitاgeçirememiştirاemziripاsuyaاsalmıştır.اHz.اYusufاkıssasındaاbabaاoğlunuاmaneviاolarakا

gelecekteki zorluklaraاkarşıاhazırlamıştır. 



Bizim fikrimizceاbabalarاgüçlüdür,ا somutا yardımlardaاbulunurا annelerاdeاmaneviاdestekteا

bulunurا amaا buradaا görüyoruzا ki;ا anne bedeniyle destekte bulunan kişi iken baba da 

manevi destekte bulunuyor. BabanınاsadeceاbedeniاileاbulunmasıاişeاgidipاgelmesiاKur'an-ıا

Kerim'e göreا yeterliا değil.اAllahuاTealaاdoğruاbabaا figürününاevladınا ruhuا ileا ilgilenenاbirا

babaا olduğunuاbizeا öğretiyor.ا Evladıا ileا konuşan,ا evladınaا cevapا veren,ا evladınınا nasılا birا

sorunuا olduğuا ileا ilgilenenا birا baba.ا Bireyselا temasا kuran,ا onunlaا anlaşmayaا çalışanا birا

baba,اmaneviاdestekاsağlayanاbirاbabaاtarifاettiğiاbabadır.ا 

Hz.اMusa'nınاannesineا ilhamاedilenاvahiy;ا“bebeğiniاnehreاbırak”.اBuاbirاanneا içinاçokاzor.ا

Düşünsenizeا benا anneا değilimا amaا düşünüyorum,ا doğumا yapmışımا bebeğimا minicikا veا

benim kalbimeاbirاilhamاgeliyor.اDiyorاki;ا“bebeğiniاsandığaاkoy,اsandığıاdaاnehreاkoy”.اYaniا

onuاölümeاatmakاgibiاbirاşey.اBunuاtahayyülاedin,اtefekkürاedin.اZorاbirاemir.اHiçbirاanneninا

duygularıا buا fiiliا yapmakا istemez.ا Yapmakا istememesineا rağmenا anneا bebeğiniا suya 

bırakıyor.ا Neden?ا Anneا Allah'aا teslimا oluyor.ا Demek ki bizim ne kadınlığımız, ne 

adamlığımız, ne anneliğimiz, ne babalığımız Allah'a boyun eğmemizin önüne geçmeyecek. 

Yokاçocuğunاkariyeri,ا yokاçocuğunاsağlığı,ا yokاçocuğunاmutluluğu,اbunlarınاhiçbirisiاhiçbiri 

Allah'ınا emirlerininاönüneاgeçmeyecek.اBuradaاçokاbüyükاbirاmesajا varاbize.اÖnceاAllah'aا

boyunا eğeceğiz.ا Kendi duygularımıza kendi korkularımızla rağmen Allah'a boyun eğeceğiz. 

Allahا buradaا anneninا suyaا bıraktığıا bebekleا bizeا buا mesajıا veriyor.ا Allah'tan gelen vahiy 

bazen duygularımızla savaşır. Kur'an-ı Kerim'de bir emir vardır, sen de onun hak olduğuna 

iman ediyorsundur kesinlikle. Ama onu yapmak senin için çok zordur. Kalbini alt üst eder bu 

emir. Bunu yapmakta çok zorlanırsın. Hislerimizin vahiy karşısında ezilmesi gerekir. Kimse 

biziا Allah'tanا dahaا fazlaا sevipا düşünemez.ا Allahا bizimا tümا duygularımızıا terbiyeا etmek,ا

onlarıاezmekاistiyorsaاdahaاgüzelاşekillendirmekاistediğiاiçindir. 

İyiا birا poğaçaا yapmakا istiyorsanızا hamuruا çokا güzelا yoğurmanızا gerekir.ا Farklıا yoğurmaا

biçimleriاvar.اNeden?اBütünاmalzemeleriاiçاiçeاgeçsinاiyiceاözümsesinاgüzelceاmayalanabilsinا

diye.اDuygularınاezilmesiniاdeاbuاhamurاyoğurmaاişineاbenzetebiliriz.اHerاşeyinاyeterinceاiçا

içeا geçmesiا içinا önceا insanınا ezilmesi,ا biçiminiا kaybetmesi,ا zorlanmasıا birا hamuraا

dönüşmesiاgerekebilir.اSonraاAllahاonuاşekillendirir.اVeاdikkatاedersenizاiyiاyoğrulmamışاbirا

hamurdan iyi bir ekmek,اpoğaçaاyaاdaاkurabiye; hiçbirاşeyاeldeاedemezsiniz. 

 



Malzemeler tamا olarakا içا içeا geçmiş güzelا yoğrulmuşا veا beklemişا birا hamurlaا çokا güzelا

ürünler elde edebilirsiniz. Duyguları doğru şekilde ezilmiş, iradesini kullanmış, nefsini ezmiş 

Allah'a boyun eğmiş bir insan, o ruhla devam ettiği ettiğinde doğru kararlar verir çok daha 

güzel işler ortaya koyar, dünyaya hayatında kendisinden beklemediği şekilde iyiliklerin 

başlatıcısı olabilir. 

Babaا Hazretiا Yakupا kardeşlerinا ısrarlaا sunduklarıا mantıklıا gerekçelerdekiا tehlikeyiا seziyorا

amaا Hazretiا Yusuf'uا götürmelerineا izinا veriyor.ا Şimdiا anneyleا burayı bağlayacağız.ا Anneا

normaldeا küçücükا birا riskا olsaا bileا evladınıا orayaا göndermez.ا Suyaا koymakا kompleا birا

tehlikeا olmasınaا rağmenا duygularınıا ezipا bebeğiا suyaا koyuyor.ا Hazretiا Yakupا iseا Hazretiا

Yusuf'uا abilerineا vermeninا baştanا sonaا tehlikeا olduğunuا zatenا biliyorا veا abilerinا yaptığıا

mantıklıا gerekçelerle o an ikna oluyor. Tehlikeyiا bilmesineا rağmenا Yusuf'unا gitmesineا izinا

veriyorاyaniا iknaاoluyorاonlarlaاgidebileceğine.اBuradaاanneyleاbabanınاzihnindekiا farklılığıا

daاgörüyoruz.اNaçizane tavsiye; aranızdaاmutlakaاanneler deاvardırاdiyeاdüşünüyorum.اErkekا

veا kadınا yaratılıştan,ا fıtratenا farklıا olduklarındanا bizimا düşünmeا biçimlerimizا bileا farklıا

olduğundanا eşinizا sizinleا aynıا noktadanا aynıا şeyiا göremediğindeا buا siziا sevmediğiا veyaا

evladınızıا önemsemediği anlamınaا gelmez.ا Bazenا gerçektenا anlayamayabilirا veا farkا

edemeyebilir.اOnaاbunuاgösterebilirsiniz.اAmaاgörmekاistemiyorsaاilgilenmekاistemiyorsaاbuا

başkaاbirاmesele.اFakatاiyi niyetli bir adam, size yardım etmek isteyen, evladına gerçekten 

babalık yapmak isteyen, sizi seven bir adam, sevgisine ilgisine iyi niyetine rağmen ne 

yapması gerektiğini göremeyebilir. Kadının bakış açısı ile erkeğin bakış açısı bu noktada çok 

farklı. Onun anlamasını beklemek yerine, sizin duygularınızı sezmesini beklemek yerine, 

ona kendinizi ifade edebilirsiniz. Diyebilirsinizاki;ا “buاdurumاbeniا rahatsızاediyor,  rahatsızا

oluyorum”.ا Amaا şuا ikisiا arasındaا çokا ciddiا birا farkا varا arkadaşlar;ا “Senا beniا çokا rahatsızا

ediyorsun,اsenاbuاişiاçokاkötüاyapıyorsun,اsenاbuاçocuğaاdoğruاdüzgünاbabalıkاyapmıyorsun”ا

değilا de;ا “Böyleا birا durumا olduğundaا benا çokا üzülüyorum,ا buا durumا beniا çokا rahatsızا

ediyor,ا galibaا çocuğumuzا enا sonkiا olaydanا kötüا etkilendi,ا onunا içinا neا yapabiliriz?ا Seninا

fikrinا ne?”.ا Dikkatا edersenizا sonا söylediğimا cümlelerdeا karşıا tarafıا yargılayanا suçuا onunا

üzerineاatanاbirاdurumاyok.اTekrarاaltınıاçiziyorum;اbirاşeyاyapmakاistemeyenاbiriاiseاhangiا

cümleاileاkonuşursanızاkonuşunاanlamakاistemeyecektirاoاbaşka.اAmaاanlamakاisteyenlerاdeا

kolay anlayamayabilirler. O zaman sizin yardımcıاolmanızاlâzım. 



Hazretiا Yakupاbirاpeygamberاamaاonaاoğlununاdurumuاhakkındaاbilgiا veاumutاverilmiyor.ا

Hazreti Yusuf kaybolduktan sonra Allah-uاTeâlaاdileseاCebrail’iا gönderipاdiyemezاmiاoğlunا

yaşıyorاşurada,اdiyebilir.اAdresi burada diyebilir. Ama Allah Yusuf Aleyhisselam ile ilgili Yakup 

Aleyhisselam'aا hiçbirا bilgiا vermiyor.ا Hiçbirا umutا da vermiyor.ا Düşünsenizeا yasا tutuyor,ا oا

kadarاüzülüyorا kiا ağlamaktanاgözleriا körاoluyor.اHazretiاMusa'nınا annesiا peygamberاdeğilا

ancak Allahا onaا umutا veriyorا veا teskinا ediyor.ا Diyorا kiا “endişeا etme,ا seniا yenidenا

kavuşturacağız”.ا Neden?ا Çünküا anneا endişeا veا kederiniا tutmakا zorunda.ا Oğlunuا suyaا

bırakabilmekا için,ا oا anا korkuylaا sesا çıkarmamakا askerlereا yakalanmamakا içinا bütünا

duygularınıا kontrol etmek ve insanlara birا şeyا belliا etmemekا zorunda.ا Hayli zor bir anne 

olarak.ا Çocuğunuا suyaاbırakmış,ا kendisininا sakinا kalması, askerlere belli etmemesi, saraya 

gittiğindeاonunاgerçekteاannesiاolduğunuاbelliاetmemesiاkısacaاtümاduygularınıاbastırmasıا

gerekiyor.ا Hazretiا Yakub'unا gözüneا akا düşüyorا ağlamaktan.ا Hz.ا Musa'nınا annesineا yolا

gösteriliyor.ا“Bizاsanaاonuاkavuşturacağızاgözünاaydınاolsunاüzülmeyesin”اdeniyor.اSonraاsütا

anneا olarakا anneا bebeğineا kavuşuyor.ا Ancakا Yakupا aleyhisselamا ileا Yusufا Aleyhisselam 

kavuşturulmuyor. Bazen yapabileceğimiz bir şey var gibi gözükür ama gerçekte olmadığını 

biliriz. Dışarıdan size derler ki; “sen şunu şunu yapmıyorsun ki sen bunu yapsan mesele 

çözülür zaten.” Dışarıdan tam olarak öyle gözüküyordur. Ama siz içeride orada hiçbir şey 

yapamayacağınızı bilirsiniz. Yakup Aleyhisselamın durumu böyledir. Evlatlarıylaا haliا

böyledir.ا Şöyleا şunuا düşünebiliriz;ا nedenا Yakupا Aleyhisselamا evlatlarınaا oا anا saldırmadı,ا

nedenا Yakupا Aleyhisselamا oا anا işteا hepsininا yakasınaا yapışmadı?ا Zaten o Yusuf 

Aleyhisselam'ıا sonradanا aramayaا gidiyor,ا hepsineا hesapا soruyor.ا Veyaا nedenا Yakupا

Aleyhisselamا oğlunuا gönderdi,ا yineا deا göndermeseydi.ا Yusufا Aleyhisselam'ınا gözününا

önündeا saldıracaklarındanا daا korktu.ا Çünküا buا adamlarا ا20 yaşındaا ا30 yaşındaا adamlar, 

küçükا insanlarا değil.ا Bunlarا büyükا kuvvetliا gençا adamlarا veا çokا kalabalıklar.ا Şeytanا

tarafından işlenmişاdurumdalar.اYakupاAleyhisselam’ınاgözleriاbunlarıاgörüyor.اVeاneticedeا

YakupاAleyhisselamاbiliyorاkiاHabil'iاöldürenاKabil’dir,اkendiاkardeşi.اPeygamberاçocuğuاdaا

olsaاbuاçocuklarاkendiاbabalarınıاdaاöldürmeyeاkalkabilirler.ا İnsanاherاşeyiاyapabilir.اYakup 

Aleyhisselamا dahaا büyükا birا felaketinا çıkmasındanا korkuyor.ا Diyelimا kiا birininا katiliا

olduğunuاfarkاettiniz.اOnaاbildiğiniziاsöylemeyeاkorkarsınız.اÇünküاbildiğiniziاsöylersenizاsiziا

deا öldürebilir.ا Yakupا Aleyhisselamا onlarınا niyetiniا tamا olarakا anladığınıا söyleseا veا hesapا

sorsaاoاanاbelkiاkendisiniاdeاöldürmeyeاkalkacaklar.اVeyaاYusufاAleyhisselam'ıاtakاdiyeاoradaا

öldürmeyeاkalkacaklarاbunlarıاhesap ediyor. 



YakupاAleyhisselamاsürekliا oğullarınaاyaklaşmayaاonlarıا etkilemeyeاçalışıyorاamaاneاkadarا

uğraşırsaاuğraşsınاbirاduvarاvarاkarşısında.اBuاyüzdenاaçıkاaçıkاkonuşamıyorاonlarla.اSebepا

bu.ا Haniا dışarıdanا nedenا Yakupا Aleyhisselamا böyleا yapmışا diye düşünebilirsiniz ama 

içeridenا Yakupا Aleyhisselam’ınا durumuا çokا zor. Evlatlarıا var,ا hepsiا çokا büyük; yetişkinler,ا

kuvvetlilerاveاbabalarınınاkarşısındaاbirlikteاduruyorlar. 

Bazenا deا bütünا dünyaا yapamayacağınızaا iknaا olmuştur.ا Derlerا kiا “Buradaا yapabileceğin 

hiçbirاşeyاyok,اçaresizsin.”اElimizdeاhiçbirاseçenekاyokاgibiاgözüküyorاamaاaslındaاyapabiliriz.ا

Bebeğiا Firavununا sarayınaا gidenا anneninا durumuا daا işteا böyledir.ا Bebeğininا peşindenا

gitmiştir.اBebeğiاsuyaاbıraktıاsonrasında..اBizاilerideاgöreceğizاinşallah MusaاAleyhisselam'ınا

bir de ablasıاvar.ااAnneاablayaاdiyorاki;ا“Bebeğinاpeşindenاgit”.اAblaاgizlenerekاsandığıاtakipا

ediyorا veا sarayaا gittiğiniا görüyor.ا Bebeğeا neا yapacaklarınıا seyrediyor.ا Bakıyorا kiا bebeğiا

aldılar.اİşteاbakıyorاneاyapıyorlar,اbebekاağlıyorاsürekli,اbebeğeاsütanneاaramayaاbaşlıyorlar.ا

Oا zamanا ablaا eveا dönüpا anneyeا haberا veriyorا Diyorا kiا bebekا sarayaا ulaştıا veا süt anne 

arıyorlarاoاzamanاanneاsütاanneاolmaاadayıylaاneاyapıyorاsarayaاgidipاbaşvuruyor.اVeاoğlunaا

tekrarاkavuşmuşاoluyor.ا 

Şimdiا Firavunا caniا birا adam.ا Bebeğiا suyaا bıraktı,ا kalbineا öyleا birا ilhamا gelmişti.ا Şunuا daا

yapabilirاmiydi?اBenimاartıkاyapacakاbirاşeyimاyok,اbebeğiاdeاsuyaاkoydum.اBebekاgitti.اArtıkا

neا yapayım,ا yapacakا birا şeyimا kalmadı,ا oturupا ağlayayım.ا Amaا bunuا yapmadı.ا Bebeğiniا

gönderdiktenاsonraاhemenاkızınıاsandığınاpeşineاgönderdiاbuاsuاonuاnereyeاgötürecekاdiye.ا

Kızınaا dediا kiا oradaا bekle,ا bilgiا edin.ا Haniا nereyeا varacak,ا neا olacak,ا başınaا neا gelecek?ا

Buradaاbirاgayretاvar,اçabaاvar.اDemek ki bazen çok güçsüz gözüksek de yapabilecek bir şey 

yokmuş gibi gözükse de aslında yapabileceğimiz şeyler olabilir. Demek ki dışarıdan nasıl 

gözüktüğü o kadar da önemli değil. Bazen dışarıdan durumumuz güçlü gözükür ama bizim 

elimizden gelen bir durum yoktur. Bazen dışarıdan durumumuz çok zayıf gözükür ama 

bizim yapabileceğimiz şeyler vardır. Zorاdönemlerdeاönceاgerçektenاyapabileceğinاbirا şeyا

varاmıاdiyeاsor,اeğerاhakikatenاyoksaاAllah'tanاümitاetmeyeاdevamاet.اBazenاümitاetmekاiçinا

Allahاtarafındanاverilenاbirاgarantimizاvardır.اHzاMusa'nınاannesineاverilenاgarantiاbudur.اOا

buا garantiا ileا ümitا ediyor.ا Bazenا umutا etmekا içinا hiçbirا sebepا kalmamıştır.ا Görünürdeا

imkânlarا bitmiştirا Hazretiا Yakub'unا durumuا böyledir,ا Allahا onaا birا ümitا vermemektedir.ا

Elinde bir sebebi olanda olmayanda hayırlı işlerde Allah'tan umut etmelidir. Neden? Çünkü 

umutsuzluk şeytandandır. İşte bu yüzden şeytan bizi umutsuzlukla yakalamak ister. 



 Allahümmeاsalliاalaاseyyidinaاmuhammed.ا 
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