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Osmanlı’da genellikle tekkelerin, dergâhların, mektep ve medreselerin, sosyal kurumların, evlerin hatta bazı iş yerlerinin
giriş kapılarında ya da herkesin görebileceği bir noktada “Edep Yâ Hû” yazarmış.
Mekânların en güzide yerlerine kendini
konduran ve bazen büyüklerimizden de
duyduğumuz bu sözün ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Eminim siz de
benim gibi merak etmişsinizdir. Öyleyse
buyurun, edep ve hayâ kavramları çerçevesinde bu sözü anlamaya çalışalım.
Edep, bir toplumda kabul görmüş iyi davranışlar, söz ve davranışların ölçülü olması,
adaba uygun şekilde kontrol altında tutulmasıdır. Hayâ ise utanma ve ar duygusu
olup, insanı utanç verici durumlardan sakındıran ve nefsin sefil arzularını denetim

altında tutan manevi güçtür. Hayâ, edebe
aykırı durumlar karşısında kalbin duyarlılık
kazanması ve ıstırap duymasıdır.
Görüldüğü gibi birbiri ile yakından ilgili
iki kavram olan edep ve hayâ kavramları
aslında hayatımızın bütününü kapsaması
gereken temel erdemlerdendir. Edep, haddini ve hududunu bilmektir. Haddini, yani
sınırlarını bilmek, nerede nasıl davranacağımızın, kime nasıl muamele edeceğimizin
farkında olup ona göre hareket etmektir.
Edep, evde, okulda, sokakta, toplu taşıma
araçlarında, sosyal medyada, kısaca hayatın
her alanında söz, tutum ve davranışlarımıza
dikkat ederek hep istikamet üzere hareket
edebilmektir. Giyim kuşamımızda, konuşmamızda, dinlememizde, yazmamızda,
gülmemizde, ağlamamızda, oturmamızda,

ÂDÂB-I MUÂŞERET
kalkmamızda, yürümemizde, yememizde,
içmemizde ölçülü olabilmektir.

MEDENİYET YOLCULARI

“Edep Ya Hu” sözünün ne anlam ifade
ettiğine gelince: Bu söz, öncellikle Allah’a bir yakarıştır, duadır; O’dan edep
istemek, edepli olmayı dilemektir. Edep,
kolay kazanılacak bir haslet değildir. Bu
nedenle devamlı Allah’a sığınmak, O’ndan yardım dilemek ve O’nun korumasına muhtaç olduğunun farkında olmak
gerekir.
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“Edep Ya Hu” sözünün diğer bir anlamı
ise hem kendimiz için, hem de muhataplarımız için bir uyarıdır; “Dikkat et! İnsanlara ve bütün yaratılanlara karşı edep
ölçüleri içerisinde davran!” demektir.
Günlük hayattan örnek verecek olursak;
Bir büyüğümüz içeriye girdiğinde ayağa
kalkıp kendisine yer vermek, konuşan
birinin sözünü kesmeden dikkatle dinlemek, muhatabımıza en güzel şekilde
hitap etmek, kalp kırmaktan şiddetle
kaçınmak, argo kelimeler kullanmamak,
bilmediğimiz konuda susmak, bildiğimiz
konuda da ukalalık yapmamak, yemek
yerken önünden ve yavaş yavaş yemek,

birçok kişinin bulunduğu bir toplumda
iki kişi arasında fısfıs konuşmamak, eve
gelen misafire hürmet gösterip, ikramda
bulunmak, bir mecliste boş bulduğumuz
bir yere oturmak hatta daha iyi yeri bir
başkasına vermek, toplu taşıma araçlarında büyüklere yer vermek, toplum
içinde ses tonumuzu başkalarını rahatsız
etmeyecek seviyede tutmak, dinlediğimiz
müziğin sesini çevremizdeki insanları
rahatsız etmeyecek düzeyde tutmak, yürürken sağa sola bakınmadan önümüze
bakıp yürümek, konuştuğumuz kimsenin
yüzüne bakmak, bir başkasında bulunmayan maddi manevi imkânlarımızdan
onların yanında bahsetmemek, insanların
hoşlanmadığı lakapları takmamak, muhatabımızı üzecek şakalardan kaçınmak,
insanlara karşı mevki, makam, statü
ayrımı yapmadan sırf insan olduğu için
değer vermek, tüm hayvanlara, canlılara
şefkat ve merhametle davranmak ve hatta
kapı, pencere gibi cansız nesnelere bile
birer canlıymış gibi nazik davranabilmek
edeptendir ve “Edep Ya Hu” sözünün
kapsamına girmektedir.
Edep kavramının en derin boyutu da hiç
şüphesiz karşı cinslerimizle, mahremlerimizle olan ilişkilerimizde saklıdır. Edep
ve hayânın derecesini hiç şüphesiz ki en
net kadın-erkek ilişkilerinde görürüz.
Manevi birçok kıymetimizi kaybettiğimiz
günümüz modern dünyasında yukarıda
açıklamaya çalıştığımız “Edep Yâ Hû”
sözünü bizler de, zihnimizde, kalbimizde
ve gönlümüzde tablolaştırarak, hayatımızı
bu sözün ifade ettiği manalar çerçevesinde yaşamaya çalışmalıyız. Bunun için
her daim “Edep Yâ Hû” deyip, Allah’tan
edepli olmayı niyaz etmeliyiz. Edebe
aykırı bir durum karşısında kendimizi ve
çevremizdekileri uyarmak için de “Edep
Yâ Hû” demek, söylenecek sözlerin herhalde en güzellerindendir. Ne güzel ifade
edilmiş:
“Edeb bir tâc imiş nûr-u Hüdâ’ dan,
Giy ol tâcı, emîn ol her belâdan”
Her anımızda edepli olabilmek duasıyla…

Sanal Hava Sahası
Ayşenur Şenol

Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini
görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu
yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin
gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur.
Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede
bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla
beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi
bilendir. (Mücâdele 58/7)
Allah her şeyi görür ve bilir manasında pek
çok ayetle karşılaşabilirsiniz, farklı konularda. Peki ya sanalda? Tek kişinin sanalda
sadece kendisinin bildiği bir dünyası olsa da
Allah onunla da beraberdir. Kara gecede kara
karıncanın gözlerini gören, minik adımlarının seslerini duyan Rabbimiz elbet sanalda
da bizleri hakkıyla bilir. ‘Sanal’ dediğimiz
kavrama gelince, sözlükte gerçekte yeri
olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi,
tahminî şeklinde anlamlarına rastlıyoruz.
Peki, gerçekten de gerçekte yeri yok mu? Bir
kavram daha gelsin öyleyse: ‘sanal gerçeklik’. Bunun için gözlükler, kasklar falan var
ama gözlerimiz yeter, diyorum. Toparlarsak
peki? Sanal vasfını eklediğimiz alan, mekân,
kişilik, hayat… Hepsi, evet her biri, tek tek
gerçek ve bu gerçekler de tek tek sorumluluk
getiriyor. Ama kime göre neye göre?

Erich Fromm, yıllar önce, Yirminci yüzyılın
‘Teknoloji Dini’ adı verilebilecek bir din geliştirdiğini ve bu dinin iki önemli boyutu olduğunu söylemişti: Sınırsız ve anında elde edilen
zevk vaadi, insanı tembel ve pasif yapan
zevk cenneti ile insanın tanrının kendisi olma
isteği. O dönem için büyük laflar ama bugün
yaşanıyor. Öyle değil mi?
Peki bugün biz, bu iki boyutun içinde kalmak zorunda mıyız? Bu soruyla ciddi bir
biçimde yüzleşmek zorundayız. Fromm’un
deyimiyle bu sınırsız zevk cennetinin tembel
ve pasif insanları ya da kendini müthiş güçlü
hisseden, istediği şeylere anında ulaşan, kendini müstağni sayan yani hiç kimseye muhtaç
olmadığını düşünen, sosyal hayattan kopup
bireysel dünyanın yalnızlığına mahkûm olduğu halde bunun farkında olmaksızın sanal bir
gücün sarhoşluğuyla kendini kutsallaştıran
bir zavallı mı?
İnsanın mükemmel yaratılışından, bu
dünyada oluş gayesinden çok uzak olan,
insanı varlıkların en değerlisi iken, en sefili
haline getiren/getirecek olan bu boyutlar
içinde kalmamız elbette mümkün değildir.
Bu teknolojiyi hayatımızın tamamen dışına
atmamız da tabii.
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Öyleyse her şeyden önce Rabbini bilen,
sınırlarını O’nun tayin ettiği çerçevede belirleyen, aktif ve üretken, hikmet arayıcıları
olmak durumundayız. Meselemizin merkezine
internet ve getirdiklerinin elimizde olmamasını
değil bilakis olmasını koyuyoruz. Evet, elimizde olsun ama ona teslim olmayalım. Kimseye
uzak durun demeyeceğim, kimse de diyemez;
bu yazıyı dahi hazırlarken istifade ettiğim tüm
sanal gerçekler için hamdolsun! Ağlar ağı internette bakalım bizi neler bağlar?

Kaynağından bile emin olamadığımız haberleri araştırmadan gelişigüzel paylaşmaktan,
araştırmaktan, yargılamaktan, ithamdan gibi
gibi şeylerden sorumluyuz yani. Sizlerden bir
rica daha, lütfen alıntıladıklarınızı paylaşırken
kaynak veriniz; hem emeğe, ifade sahibine
saygı olsun, hem de dileyene kaynağa erişme
imkânı sağlasın.

Evvelâ, Bismillah! ‘Allah’ın adıyla’ diyerek
tıklayamayacağımız hiçbir linke tıklamamak
temel ilkemiz olsun inşallah. Buna ne merak,
ne bir kerecik, ne bir tavsiye, ne de karşımıza
çıkıveren, bir anda açılıveren bir sayfa sebep
olsun. Maalesef sanal zorba, dolayısıyla tarayıcı
ayarlarımıza rağmen istemediğimiz yönlendirmelere maruz kalabiliyoruz. Mümkün olan gerekli önlemleri almalı, yine de bunlara maruz
kaldıysak en kısa sürede onları def etmeliyiz.

Tarayıcınızda fark etmişsinizdir belki, en altta
“şu şu yerden bildirildi” diye bulunduğunuz
yeri nokta atışı ile tarif eden konum bilginiz
bulunur, siz onu kapatsanız da sinyalleriniz
konumunuzu pekâlâ ele verir. Şöyle düşünün
bir takip çipi var ve adım adım takip ediliyorsunuz, doğrusu farklı değil.

Vakit sermayemizi, Allah’ın bizlere emaneti olduğu bilinciyle kullanmalıyız. O güzel gözlerinize, beyinlerinize aman dikkat! Size de bize
de lazım :) Rasulullah buyuruyor ki: “İki (büyük) nimet vardır, insanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit!” (Buhari, Rikâk 1) Nerede olursak olalım dolu geçsin
vakitlerimiz ki aldananlardan olmayalım. İlgi
vardır, teknolojik merak, keşif hali vardır vakit
daha çok geçer, hayırla geçsin; arkadaşımızla
iletişim gerektir hayırla geçsin gibi gibi. Ha bir
de çok mühim ricam şu teknolojiden aman
uzak durmayalım, bilelim, bilinçlenelim. Biz
artık yerli yazılımlar, tarayıcılar istiyoruz ve bu
yollarla kurulacak dünya medeniyetlerinde sizleri medeniyet yolcuları biliyoruz;) Ona göre…
Haber ve bilgi paylaşımları da aldı başını
gidiyor. Ve durdurulacak gibi de durmuyor.
Duruşumuz ne olmalı? Onca bilginin, verinin içinde ve Dijital In 2016 Raporu verilerine göre dünyamızın yaklaşık yarısının, 3,5
milyar kişinin internet kullanmış olduğu bir
ortamda hatalı, yalan, iftira vb pek çok gerçek dışı ifadelerle karşılaşmamız pek tabii.
“Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber
getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip
yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat 49/6)

Birazcık da güvenlik ve sanal mahreme ilişkin
birkaç örneğe değinelim satırlarımız daralırken:

Hepimizin bildiği basit bir örnek, bir uçak
bileti arıyorsunuz ve hemen akabinde açtığınız yeni sayfalarda bir anda ne hikmetse tam
da aradığınız şehirler arasındaki uçak seferi
reklamları çıkıyor. Sizce de mânidâr değil mi?
Bu da işte internetin bağlantılılık özelliği diye
geçiyor, artık neye bağlarsanız;)
Instagram’ı da satın alan Facebook’un kurucusu
Mark Zuckerberg Abi’nin Instagram’ın yarım
milyon kullanıcıya ulaşması şerefine verdiği
pozunu incelemenizi tavsiye ederim, arka plana da bakın yalnız. Yıl 2016, koskoca Facebook kurucusunun macbook’unda mikrofon ve
kamera bölümleri siyah bantla kapalı. Elinizin
altında, internetten bakıverin yorumlara da.
Facebook’un “hak ve sorumluluklar bildiriminde” kullanıcıların telefon numaralarını değiştirmeleri halinde 48 saat içinde şirkete bildirmeleri gerektiği belirtiliyor. Bunu Snapchat de 72
saat içinde istiyor. Uygulamalar bunu kayıtları
yakından tutabilmek ve gerektiğinde kullanıcıya ulaşabilmek için talep etse de bu numaralar
aynı zamanda çok değerli bilgiler olarak kabul
ediliyor. Telefon numaraları sayesinde insanlar
internet üzerinden takip edilebiliyor. Ciddi
veri, ciddi bilgi, ciddi güç!
Ülkemizin güçlenmesine vesile olacak sanal
adımlarınızı da bekler, sanal dünyada hayırlı
gezintiler dilerim…

Sizce Hangisi?

MÜSLÜMAN STİL

Esma Budak

Bu ay sizlere bazı alternatif tarzlar sunacağız.
Seçiminiz bizi ideal tarzımıza ulaştıracak.
Toplu taşıma araçlarında yanınıza oturan
kişinin nasıl biri olmasını istersiniz?
Zarafetin ötesinde kültür ve lüks sosyeteden
olmak istiyorum diyenlerin tarzı, Sofistike
tarz giyinmiş, ‘Buraların sahibi benim!’ dercesine bacaklarını açarak ve yayılarak oturan
biri mi?
Bohem tarzı sanatsal gösterişli, bazı egzotik
desenleri aynı zamanda karmaşık ruh hali ile
birlikte çingenelerden esinlenerek, zincirler,
eşarplar, geleneksel olmayan giysiler içinde, hemen sizinle iletişime geçen ‘Ben çok
açım, sana gidip bir şeyler yiyelim ve muhabbette tavan yapalım. Harika fikir’ diyen
biri mi?

Mükemmel bir kumaş, kusursuz terzilikle
dikilmiş klasik tarz giyimli, temiz derli
toplu, istikrarlı ve denge odaklı hareket
eden, konuşurken bir kaşını ve burnunu
yukarıya doğru kaldıran ve alaycı bir ifadeyle size bakan biri mi?
Zengin dumanlı renkler, gizemli ve süslü
desenler, orman ve ağaç çiçek baskılar,
yanardöner kumaşlar, parlak mücevherler,
mozaikler giyim tarzı olan egzotik tarz giyimli, etrafındaki kişilerin arkasından kaş göz
hareketleri yaparak onların taklidini yapıp
ti’ye alan bir kişi mi?
Üstleri sıkı oturan, genellikle stiletto topuklar, dar etek ve şortlar ile eşlik eden seksi tarz
giyimli, müstehcen fıkralar anlatan ve şuh
kahkahalar atan biri mi?
Çiçek, kalpli desenler, eğri çizgiler yumuşak
kumaşlar ve aksesuarlar kullanan romantik
tarz giyimli, dalgınlıkla iki de bir de ayağınıza basan ama bunun hiç farkında olmayan,
dinlediği aşk şarkılarının sesi kulaklığından
sizin kulağınıza taşan ve hatta siz dinliyormuşsunuz gibi hissettiren biri mi?
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GÜNCEL
Şimdi size düşen aşağıdaki soruyu yanıtlamak;
Kişinin hareketleri ve sözlerinde titiz davranışlar sergilemesi, yani edepli davranması kıyafetinin önüne geçer mi, tarzını nasıl etkiler?
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Haydi kolay gelsin… :)
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Her Şeyi Bilen…
Asiye Çiner

Punk tarzı, parlak renkler, jean, patenci
stiller, bilek bantları, renkli ve farklı kesilmiş
saç modelli, deri ve leopar desenli kıyafetler
giymiş kendisine çarpanlara bağırıp çağıran, etrafa ‘Siz de nereden çıktınız, hepiniz
gereksiz yaratıklarsınız.’ dercesine bakan
biri mi?
Gotik, siyah saç, siyah oje ve siyah giysilerle baştan aşağı siyaha bulanmış elince cep
telefonu bir şeyler paylaşan sonrasında ‘Sazanlar! Yine atladılar fake hesabıma, yayıp
duruyorlar bilgileri. Dünya da sizin gibi kara
cahil’ diyerek alaylı alaylı bakan kişi mi?
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Mavi Jean, tişört, kot ceket, saçaklı ceket ve
yelekler, kovboy şapkası ve çizmeleri, deri
kemerler, batı tarz giyinmiş, okuduğun mesaja bakıp ‘Hey dostum demek ilgini çeken
biri var, hani burada mı göster bana çözeyim
sorunlarınızı’ diyerek özelini ortaya döken
biri mi?
Bol, üzerine oturmayan, soft renklerde giyinmiş , elinde kitabı, oturuşuyla ve bakışlarıyla
sizi rahatsız etmeyen, düşün tarafı ağırlıklı
olan ve arada dışarıya doğru derin düşüncelere dalan ama bir o kadar da çevresine dikkatli ve duyarlı, bir hata yaptığında hemen
telafi eden Müslüman Tarz biri mi?
Evet, tarzlarımızı size sıraladık. Seçiminiz
sizi ideal stilimize ulaştırdı.

Müslüman Stilin ilham kaynağına,
bu dip notları araştırarak ulaşabilirsin!
Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 24
Ahzâb, 33/53.
Tirmizî, Birr, 80
Buhârî, Tefsîr, (Ahkâf) 2
Tirmizî, Birr, 47
Müslim, Nikâh 123, 124.
A’râf, 7/26.
Tirmizî, Birr, 55

Var mı öyle biri? Elbette yok ama kendini böyle sananlar çok. Amerika’da iki
psikiyatri uzmanı, bilimsel bir çalışma
yapmışlar. Bazı ön çalışmalardan sonra
Cornell Üniversitesi’ndeki öğrencilere
bir test uygulayıp, ardından da öğrencilere ‘sınav nasıl geçti?’ diye bir soru
sormuşlar. Görmüşler ki, sınavda gerçekten başarılı olup soruların çoğuna doğru
cevap verenler daha mütevazı davranmış
ve yaptıklarına oranla düşük beklenti ile
konuşmuşlar; sorulara çoğunlukla yanlış
cevap verenler ise sınavlarının iyi geçtiğini ve beklentilerinin yüksek olduğunu
ifade etmişler.
Bu testten sonra iki bilim adamı özetle;
“işinde iyi olduğuna inanan kişilerin kendilerini övdükleri, yapamayacağı şeyler için
bile öne atılmaktan rahatsız olmadıkları,

özgüvenlerinin daima yüksek olduğu”
sonucuna varmışlar. Bu çalışmanın varmış
olduğu görüşe “Dunning-Kruger” etkisi
denilmektedir. 1999 yılında yapılan bu
çalışma daha sonra ödül almıştır.
Atalarımızın “cahil cesareti” olarak adlandırdıkları bu durum artık öyle yaygın
bir hal aldı ki herkes her konuda uzman
özgüveni ile hareket etmeye, bir diğerini
cahillikle suçlamaya veya küçümsemeye başladı. Neredeyse “bilmiyorum”
kelimesini duymaya hasret kaldık. Oysa
bir zamanlar ilim öğrenmek isteyenlere
önce, “bilmiyorum’ demek, ilmin yarısıdır” ilkesi öğretilirmiş.
Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Büyük bilginlerden Ebû Yusuf, dönemin en önemli kadısı iken kendisine
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ÖZ DEĞERLENDİRME TESTİ
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sorulan soruya, “Bilmiyorum” cevabını
verir. Bunun üzerine “Sen her gün devlet
hazinesinden şu kadar alıyorsun sonra
da ‘Bilmiyorum’ diyorsun. Bu nasıl oluyor?” denilince “Ben devlet hazinesinden bildiğim kadarını alıyorum. Bilmediğim kadarını alsaydım dünya malı bana
yetmezdi.” diye cevap verir. Peki, onun
hocası olan İmam-ı Azam Ebû Hanife’ye
ne demeli? Devrinin en büyük bilginlerinden biri iken “Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe ererdi”
demişti... İmam Malik’in yılların emeği
ile titizlikle yazdığı ‘Muvatta’ adlı eseri
öğrencilerine okuttuğunda öğrencilerin
bir müddet sonra hocalarına Muvatta’yı
sunması üzerine “Ben kırk yılda yazdım,
siz kırk günde okudunuz. Bundan aldığınız şey ne kadar az” sitemi ne kadar da
ibretliktir.

Aslında biz, Kur’an’ın bize öğrettiği “Rabbim, ilmimi arttır” duasını, “Emaneti ehline verin” buyruğunu hakkıyla anlayamadık. Sonra da her konuda söz söyleme, bir
şeye verilen emeği küçümseme hakkını
kendimizde bulur olduk. Atalarımız; “Kişi
kendini bilmek gibi irfan olamaz” diyerek önce kendimizi tanımayı, haddimizi
bilmeyi öğretmiyor muydu bize?

Sahi bize ne oldu? İlmi, ilim sahibini,
işinin ehli olan insanları ne zamandır
küçümser olduk? Bir şeye verilen emeği
hafife alarak “O ne iş yapıyor ki zaten!”
sığlığına, hayatını bir ilmi öğrenmeye
adayan kişi için “O ne bilir! Sen bana
sor” deme ukalalığına hatta küstahlığına
nasıl düştük?

Sorulduğunda samimiyetle “Bilmiyorum” diyebilmek, hikâyeyi henüz bitirmemektir, merak etmektir, diri kalmaktır.
Gelişmeye, değişmeye açık olmak; hayatın öğrencisi olmaya devam demektir.
“Her şeyi bilen yalnızca Allah’tır” farkındalığında olmak, yeni şeyler öğrenmeye
hazır olmak demektir.

Çoğumuzun ezbere bildiği şu dizeleri
yeri gelince başkalarına okuduk ama
kendimize telkin etmedik.

Sence
Ben Nasıl
Biriyim?
Nur Keleş

Büşra Nur Bakaç

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır”
Eğer gerçekten kendimizi tanıma çabamız olsaydı ister istemez sınırlarımızı da
öğrenecek, haddimizi bilecektik.

1. Saat 08.00 de dersin var.
Sınıfa girerken nasıl hareket edersin?

c) Genelde konuşmaya başlayamadan sıramı kaçırırım.

a) Çok dakiğim. Ders başlamadan sınıfa selam ile girer yerimi alırım.

d) Herkesin düşüncelerime ihtiyacı olduğunun farkındayım.

b) 1-2 dakika geç kalırım. Assolistler sonra
girermiş.

3. Bir grup çalışmamız var ancak organize
olamıyoruz.

c) Geç girmekte fayda var. Geç kalınca ne
olur ki, kıyamet mi kopar.

a) Sağıma soluma bakmadan herkesi seferber ederim.

d) Ben zamana değil zaman bana uyacak!

b) Kendi üzerime düşeni yapar işin içinden
çıkarım arkadaş!

2. Sınıfta söz almak istiyorum.
a. Sıranın bana gelmesini bekler sonra söze
başlarım.
b) Konuşulan şey yanlışsa söze girer doğrusunu söylerim.

c) Utanırım ben, biri bizi toplayana kadar
sessizce beklerim.
d) Benim üzerimden kimsenin not almasına
tahammül edemem, şikâyet ederim.
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c) Amaaan duysalar ne olur ki…
d) Herkes bilsin ne var ki ben olsam alınmam.
6. Hiç kimsede olmayan bir şey aldım
ve ortamda ilk kez kullanacağım.

Hz. Yunus (a.s)
İrem Ertuğrul

a) İmrendirmemek gerek, alan var alamayan var.
4. Bugün kendisine yardımcı olmamı isteyen bir yabancı ile karşılaştım.

MEDENİYET YOLCULARI

a) Güler yüzle ensarlık vazifemi yerine
getiririm.
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b) Hemen herkese gösteririm
c) Kullanmaktan hiç çekinmem ne var
hem bunda?

b) Önemli bir işim olmasa yardım edebilirim.

d) Ben nasıl aldıysam o da alabilir. Kendimi mi sınırlayacağım?

c) Bildiğim yerden sorarsa belki yardımcı
olabilirim.

7. Çevremden birinin hakkımda olumsuz yönde konuştuğunu duydum

d) Telefon açsın birine canım!

a) İlk fırsatta böyle düşünmesine neyin
sebep olduğunu sorarım

5. Hiç kimsenin duymaması gereken bir
haberi öğrendim.
a) Ben arkadaşımın ayıbını örtersem Allah
da kıyamet günü benim ayıbımı örter.
b) Duyması gerekenler varsa başkasından
değil benden duysunlar!

A’lar Çoğunluktaysa
İyi bakın o gözlere kendi zamanlarının en
cesur yiğitleridir onlar. Her hareketinde
baştan sona edeptir onlar. Fazla söze gerek
yok, İslamî ruhtur onlar.
Ancak yine de temkinli olmanda fayda var.
Davranışlarını olumsuz yönde değiştirecek
hiç bir şeye meyletmemelisin.
B’ler Çoğunluktaysa
Unutma çok bilen çok yanılır. Bu davranışların sana zarar vereceği gibi çevrendekilere de zarar verir. Böyle davranmaya devam
edersen zamanla yalnız kalabilirsin. Her

b) Onun ne işler çevirdiğini sağır sultan
biliyor
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c) Beni bilen biliyor! Hiç umursamam
d) Hadi bakalım bundan sonra el mi
yaman bey mi?

zaman sen doğru değilsin bunu bilmelisin.
C’ler Çoğunluktaysa
Yok artık! Bu kadar kendinden geçmiş olamazsın. Elinden ekmeğini alsalar fark etmeyeceksin belki de. Ancak öyle de geçer böyle
de deme! ‘Tam da vaktin, hani gün geçmeye
gelmez, davran!’
D’ler Çoğunluktaysa
Elbette sen mükemmel biri olabilirsin ancak
bu dünyada yalnız yaşamadığını bilmelisin.
Keskin sirke küpüne zarar. ‘Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz, o da size gülümser’. Ne
küpüne zarar ver ne de aynaya çirkin görün.

Sizin de bazen öfkelenip sorumluluklarınızı
terk ettiğiniz olur mu? Örneğin en iyi arkadaşınız yanlış bir davranış sergiliyor, sizin onu
uyarmanıza da aşırı tepki veriyor. Onun göz
göre göre yanlışa sürüklenmesine vicdanınız
el vermese de insanlık hali, sinirlenip “Ben
üzerime düşeni yaptım, artık ne hali varsa
görsün” deyip onu terk edebilirsiniz. Ya da
sabredip uyarmaya devam edersiniz.
Ya da çok fazla istediğiniz bir şey var, sürekli
dua ediyorsunuz ama bir türlü o istediğinizi
elde edemiyorsunuz. Ne yapardınız?
İşte bunları düşünedururken Yunus peygamberi (a.s) hatırladım ve onun çektiği
sıkıntılar karşısında nasıl bir tavır takındığını ve olayların nasıl geliştiğini sizinle de
paylaşmak istedim.

Her peygamberin bize hayatımızda yol gösteren farklı farklı hikâyeleri var, biliyorsunuz.
Yunus (a.s) Peygamberden neler var acaba?
Birlikte şöyle bir zaman tüneline girelim ve
oradan günümüze mesajlar taşıyalım.
Yunus (a.s), Kuran’da bildirildiğine göre, Yakup Peygamberin (a.s) soyundandır. Kaynaklarda Yunus(a.s)’ın bugünkü Suriye ve Irak
sınırları içerisinde yer alan topraklarda hüküm süren Asur Krallığının Dicle nehrinin
doğu yakasında bulunan başkeni Ninova
şehrine M.Ö. Yedinci yüzyılda peygamber
olarak gönderildiği bilgisi bulunmaktadır.
Yunus’un gönderildiği toplum putperesttir
ve Kur’an’ın ifadesiyle 100.000 kişiden fazladır. (Saffat 37/145-147)
İslâm kaynaklarında Yunus’un peygamberliğinin balık tarafından yutulmadan

sebeple denize atılmıştı.” (Saffat, 37/141)
Hz. Yunus, denize atılmadan önce, suçunu
kabullenir ve tövbe eder ve tövbeleri çokça
kabul eden Allah’ın yardımı yetişir. Denize
düşer düşmez kocaman bir balık Hz. Yunus’u
yutar ve Allah’ın emriyle, onu yemeden
karnında muhafaza eder. Böylece Hz. Yunus
balığın karanlık karnında, tövbe ve zikirle bir
müddet geçirir. Burada kaldığı süre ile ilgili 3
ile 40 gün arasında değişen rivayetler var, ancak kesin olarak bildiğimiz şey, Hz. Yunus’un
o esnada şu duayı yaptığıdır:
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“Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Sınırsız
kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin. Gerçekten ben zalimlerden oldum!”
(Enbiya, 21/87)
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Hz. Yunus’u kurtaran samimi pişmanlığı ve
tövbeyi bu duada görebiliyor ve dersimizi
alıyoruz değil mi? Mazeret üretmiyor, “Ben
öfkelenip gitmekte haklıydım, çok uzun süre
sabrettim” demiyor. Samimiyetle hatasını kabul ediyor. Allah da adeta, “İşte tövbe böyle
yapılır” diyor bu misali bize vererek.
önce mi sonra mı olduğu, öfkeyle çıkıp
gittiğinde kime öfkelendiği hususunda çeşitli
yorumlar vardır. Yaygın olan görüşe göre,
30’lu yaşlarına geldiğinde Yunus’a peygamberlik verilir ve yukarıda açıklandığı gibi
100.000’den fazla putperesti Allah’a davet
etme sorumluluğu yüklenir. 33 yıl boyunca
anlatır, anlatır… Mucizeler gösterir, dil döker,
görevini eksiksiz bir biçimde yerine getirmek için çalışır ancak karşılığında hakarete
uğrar, alaya alınır, cefa ve eziyet görür. Tüm
bu yıllar boyunca ona inanan sadece iki kişi
vardır. Allah ona kavminin helak edileceği
günün yaklaştığını haber verir. Bunu kavmine
ilettiğinde yine alay ve yalanlamayla karşılaşınca Hz. Yunus’un üzüntüsü ve umutsuzluğu, kavmine karşı büyük bir öfkeye dönüşür.
Bu öfkeyle bir hata yapar ve Allah’ın vahyini
beklemeden kavmini terk eder, yollara düşer.
“Zünnûn’u (Yunus) da an; hani öfkelenerek
gitmişti de biz kendisini asla sıkıştırmayız
zannetmişti.” (Enbiya, 87)
Kıssanın bu kısmında biraz durup düşüne-

lim isterseniz. Yunus Kıssasıyla Allah’ın bize
ilettiği mesajı anlamaya çalışalım. Kontrolsüz
bir öfkeden söz ediliyor burada. Haklı bir
öfke belki, Yunus’un yaşadıkları düşünülünce. Öfke insana neler yaptırmaz ki, değil mi?
Yunus’un duyduğu öfke, haklı bir öfke gibi
görünüyor ancak mesele bu değil işte! Haklı
veya haksız, öfke ile hareket etmek yanlıştır,
diyor bize kıssanın bu kısmı.
Devam edelim… Hz. Yunus öfkeyle çıktığı bu yolda kalabalık bir gemi bulur ve
ona biner. Kavminden iyice uzaklaşmak
istemektedir çünkü. Gemi bir süre hareket ettikten sonra birden durur. Fırtına da
yaklaşmaktadır. Gemideki insanlar telaşlanmaya başlarlar. Sebepsiz yere geminin
durmayacağını biliyorlardır ve bunun bir
lanetten ileri geldiğini düşünürler. Onların
adetlerine göre, geminin durmasının sebebi
gemideki bir suçlu olmalıdır. Bunun için gemideki herkese kur’a çektirilir ve suçlunun
bulunması sağlanır. Kur’a, her seferinde Hz.
Yunus’a çıkar. “Gemide olanlarla karşılıklı
kur’a çekmişti ve yenilenlerden olmuştu. Bu

Balık, Hz. Yunus’u karnından çıkarıp kıyıya bıraktığında o, hasta ve bitkin haldedir.
Allah, onun üzerinde geniş yapraklı bir
bitki bitirerek onu gölgeler ve iyileştirir.
Tövbesi kabul edilen ve Allah’ın inayetiyle deva bulan Hz. Yunus kavmine geri
döndüğünde yaşadığı her şeyden çok daha
kıymetli bir müjdeyle karşılaşır. Şehirdeki tüm insanlar iman etmişlerdir ve onu

hasretle kucaklayarak karşılarlar. Meğer
Yunus (a.s) gittikten sonra Allah’ın azabı
onların üzerine kara bulutlarla yaklaşmış,
bunun üzerine tüm şehir toplu halde iman
edip tövbe edince Allah da onlara azabını
göndermemiştir. Tam bir mutlu son!
Burada yine üzerinde durulması gereken bir
nokta var. Hz. Yunus özelinde düşününce, Allah, ona şu dersi veriyor: Sen bu insanlardan
yana ümidini yitirdin ama bak hepsi iman etti!
Senin 33 yıl boyunca verdiğin mücadele boşa
gitmedi, meyvesini verdi. Allah var olduğuna
göre gam ve ümitsizlik yok!
Şimdi bunu alın ve tüm ümitsizliklerinize
uygulayın… Ben öyle yaptım. ‘Yunus Kıssası’
bana öfkenin, ümitsizliğin yanlışlığını ve tövbenin aydınlığını hatırlattı.
Hz. Yunus’un yukarıda bahsettiğimiz duasını
sık sık tekrar etmek için orijinal dilinden ezberleyelim. Her sıkıntıda imdadımıza yetişsin
inşallah!

“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn”
“Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Sınırsız kudret
ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin. Gerçekten ben zalimlerden oldum!” (Enbiya, 21/87)
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