
M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

U
LA

R
I

36 37

KAVRAM AÇIKLAMASI / Güzel Söz / Doğru Söz

BİR AYET - BİR HADİS / Güzel Söz

 ÂDÂB-I MUÂŞERET / Selâmlaşma / Selâmdan Kelama

ÖZ DEĞERLENDİRME TESTİ / Ne Kadar Nezaketliyim?

PEYGAMBER KISSALARI / Hz. Âdem (a.s)

GİYİM - KUŞAM / Müslüman Stil

38

40

42

44

46

48

III. ÜNİTE   AHLAK



M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

U
LA

R
I

38 39

“Kullarıma de ki, en güzel sözü
söylesinler”  İsra 17/53

Meramını dille ifade etmek, sözcüklerle ko-
nuşmak insana has bir yetenektir. Kur’an’ın 
ifadesiyle onu yaratan, ona açıklama yete-
neğini veren düşünmeyi ve konuşmayı öğre-
ten Allah’tır. 

“Cevâmiu’l-Kelîm” sıfatıyla, az sözle çok an-
lamlar ifade etme özelliğine sahip olan Hz. 
Peygamber de “Muhakkak ki (düzgün ve 

beliğ) sözde sihir vardır” derken dilin/sözün 
tesirine işaret etmektedir. Kur’an insanın bu 
özelliğine dikkat çekerken aynı zamanda bu 
yeteneğin nasıl kullanılması gerektiğine dair 
ilkeler de sunmaktadır. Bunun en başında 
ise güzel/yumuşak/tatlı söz (Kavli Leyyin) 
kullanılması gelmektedir. “Onunla yumuşak 
bir dille konuşun ki, o zaman belki aklı-
nı başına toplar, öğüt alıp düşünür yahut 
ürperir, korkar.” (Taha Suresi, 44) Bu ayet 
yumuşak bir dilin/sözün insan onurunu ön 
plana çıkartarak, insanı düşünmeye ve saygı 

Nur Keleş

KAVRAM AÇIKLAMASI
duymaya yönelttiğine işaret eder. Buna kar-
şılık, sözün kabası ve çirkini insanın içinde-
ki saygı duyma eğilimini öldürür.

O halde, sözün en tesirlisini, en güzelini, 
en tatlısını söylemek varken bizler neden 
kaba, çirkin, argo ve küfürlü konuşmayı 
tercih ediyoruz? Özellikle bir takım gençle-
rimizin bu şekilde konuşmalarının kendile-
rince bazı sebepleri varmış(!): Dikkat çek-
mek, büyüdüğünü ispatlamak, farklılığını 
ortaya koymak, özenmek...

Peki, nedir bu argo? Kimi zaman sporda 
fanatik taraftarlar arasında deşarj olmak için, 
kimi zaman mizah ve eğlence yapmak için, 
kimi zaman hakaret için kullanılan, Evde, 
okulda, trafikte, sokakta, iş yerinde kısaca 
hayatın her alanında kolayca ağza alın-
maktan çekinilmeyen ama nerede ve hangi 
amaçla kullanılırsa kullanılsın aslında hem 
kullananda hem de muhatabında sevgiyi, 
saygıyı, zarafeti yok eden bir kabalıktır argo. 
Özellikle TV programları, sit-com diziler, 
playstation oyunları, sosyal medya payla-
şımları, yabancı ve yerli sözde komedi film-
leri ve reklamla, argoya sempatik ve masum 
bir çehre kazandırmaya çalışmakta ve adeta 
gençlerimizi argo kullanmaya teşvik etmek-
tedir.

Tüm bu etkenlere rağmen argoya mahkûm 
muyuz? Elbette değiliz, ancak nasıl alterna-
tifler bulabiliriz ve Yüce Yaratıcının koca 
kâinatta sadece insana bahşettiği konuşma 
yeteneğini nasıl kullanabiliriz? 

Hz. Mevlana; “Gönülden dile bir yol 
olduğu gibi, dilden de gönüle bir yol vardır” 
der. Karşılıklı sevgi, saygı ve hürmet ancak 
insanların birbirine tatlı dil kullanması ile 
oluşabilecek bir şeydir. Dilden çıkan her 
kelime, muhatabın gönlüne saplanan ok 
gibidir. Hedefin on ikiyi vurması için keli-
meler doğru seçilmeli, ses tonu güzel ayar-
lanmalı, konuşacak şeyler az ve öz olmalı 
ve bilgiçlik taslama, kibirli davranma veya 
argo kullanmaktan uzak durulmalıdır. Doğ-
ru kelimelerle, doğru zamanda, güler yüzle 
yapılan konuşmalar muhataba daha iyi tesir 
edecek ve onun kalbini yumuşatacaktır. 
Özellikle gençlerin birbirine hakaret ederek 
gülmeleri, kötü lakaplar takmaları, üstelik 
bundan rahatsız olmamaları maalesef onla-
rın tatlı dil nimetinden mahrum kalmalarına 
ve birbirlerine karşı kalplerinin katılaşması-
na yol açmaktadır. 

Kişinin konuşurken az sözle çok şey ifade 
edebilmesi, fikirlerini nezaketini bırak-
madan ifade edebilmesi, öfke anında bile 
argoya başvurmadan meramını söylemesi 
onun aslında zekâsını iyi işlettiğini gösterir. 
Hz. Ali’nin şu sözü çok manidardır; “İnsan, 
dilinin altında gizlidir” 

Sözün özü, iletişim kurabilmek ihtiyaçtır; 
samimiyet, tatlı dil, doğru sözlülük, güler 
yüzlülük ise bu ihtiyacın giderilmesi için 
Yüce Yaratan tarafından insanlara bahşedil-
miş bir lütuftur. Bu hediyeyi bize bahşeden 
Yüce Yaratan onun kullanım kılavuzunu şu 
ayette ifade etmiştir: “Kullarıma de ki, en 
güzel sözü söylesinler.” İsra 17/53
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BİR AYET - BİR HADİS

“Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan 
ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel söz-
ler ancak Allah’a yükselir. Salih ameli de 
güzel sözler yükseltir.” Fâtır Suresi 35/10.

“Güzel söz sadakadır.”
(Buhârî, Edeb 34). 

İnsanoğlunu diğer canlılardan farklı kılan en 
önemli vasıflarından biri de şüphesiz ko-
nuşabilmesidir. Nitekim insanlar bu sayede 
birbirlerine duygularını, düşüncelerini, arzu 
ve isteklerini iletebilmektedirler. Verilen her 
nimet elbette bir şükür ister. Konuşabilme-
nin şükrü de diğer verilen bütün nimetler 
gibi dilimizi bize veren Alllah’ın emirleri 
doğrultusunda kullanmaktır. Yani dilimizi 
güzel söze alıştırmaktır. Zira insanı diğer 
canlılardan üstün kılan yalnızca konuşabil-
mesi değil, konuşmasının hakikat ve güzel-
liklerle dolu olmasıdır.

Peki, güzel konuşmak nedir, diye soracak 
olursak, her konuda olduğu gibi yine en 
güvenilir iki ana kaynağımız olan Kur’an ve 
Peygamberimizin sözleri olan hadisler, bizi 
en güzel şekilde aydınlatıyor:

Güzel konuşma; öncellikle hak ve hakikate 
dair sözler konuşmaktır, yani lüzumsuz, 
faydasız, boş konuşmalardan kaçınabilmek-
tir. Güzel konuşmak her zaman muhata-
bımızın hoşuna gidecek sözler söylemek 
değil, bazen muhatabımızın hoşuna gitmese 
de hakkı ve hakikati usulüne göre tatlı bir 
dille, karşı tarafı rencide etmeden yumuşak 
bir ifade ile söyleyebilmektir. Başkalarının 
dikkatini çekebilmek ve onları güldürebil-
mek amacıyla başka insanlar hakkında hoş 
olmayan çirkin, kaba ifadelerle konuşmak, 
dedikodu yapmak ve gevezelik yapmak da 
güzel konuşmaya aykırıdır şüphesiz. Bir 
kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğimiz 
sözü arkasından da söylememek, çevremiz-
deki insanlara hitap ederken kaba, çirkin 

ifadelerden şiddetle kaçınıp, tatlı dille, güzel 
bir hitap ile mesela anneciğim, babacığım, 
yavrucuğum, kıymetli arkadaşım vb. ifa-
delerle muhataba hitap edebilmektir güzel 
konuşmak.

Öyleyse; 
- Konuşurken, doğru söz söylemeye ve in-
sanları incitmemeye özen göstermeliyiz.

- Münakaşa ve gereksiz konuşmalardan 
uzak durmalı ve sözü israf etmemeliyiz. 

- Öfkelendiğimizde, susmayı tercih etmeli-
yiz. Konuştuğumuz zaman da söyleyeceği-
miz sözü düşünmeli, tartmalı ve karşı tarafa 
zarar verecek ifadelerden kaçınmalıyız. 

- Her düşündüğümüzü söylememeli ama 
her söylediğimizi düşünmeliyiz. 

- Aile başta olmak üzere tüm insani ve 
sosyal ilişkilerimizde yaşadığımız sorunları 
iletişim kurarak çözmeye çalışmalı ve duy-
gularımızı uygun bir dille ifade etmeliyiz. 

- İnsanları anlamaya çalışmalı ve mümkün 
olduğunca eleştirmekten kaçınmalıyız. 
İnsanlarla ilişkilerimizde kusurları örtmeli, 
hataları bağışlamalı, şefkat ve merhametle 
davranmalıyız.

- Gerektiği yerde konuşmayı gerektiği yerde 
susmayı bilmeliyiz. Bilmediğimiz konularda 
konuşmamalıyız. Söylenen her sözün, için-
den çıktığı kalbin halini yansıttığını unutma-
malıyız. 

Peygamberimizin güzel konuşma hakkında-
ki şu veciz ifadesi maksadımızı bütünüyle 
ifade etmektedir: 

“… Allah`a ve Ahiret gününe inanan kimse 
ya hayır söylesin ya sussun.
( Müslim, Îmân, 74).

GÜZEL SÖZ
Ömer Özdemir
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“Bir selâm ile selâmlandığınız vakit, siz 
ondan daha güzeli ile karşılık verin veya 
ayniyle mukabele edin. Şüphesiz ki Allah 
her şeyi hesap edendir” Nisâ 4/86.

Peygamber Efendimiz: “Ben size yaptığınız 
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi ha-
ber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” 
buyurmuşlardır. (Müslim)

Esselâmü aleyküm, herkese merhaba!…
Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi, sevgisi, 
nimeti; senin, benim, hepimizin üzerine 
olsun, olsun ki doğan bebeğe, meleyen 
kuzuya, asmadaki üzüme güzel doğsun 
Güneş, gülümsesin her bir yer. 

Önce selam sonra kelam deyu başlayalım 
biz de. Verildiğinde bir selam kalbe değe-
biliyor, bir türkü tutturup ne kıymetlisin 
diyor. Kalplerimizi birbirine ısındırıyor. E… 
kalpler ısındıkça da toplumda huzur, barış, 
esenlik her yanı kaplıyor. 

Sevgili Dost, bunca marifeti varken selam 
denen cevherin selam vermede yarışa-
lım derim, hangimiz daha hayırlı olmaya 
çalışmak istemeyiz ki? Verdiğimiz selamda 
samimi ve nazik olalım. Selamlama sırasın-
da abartılı söz ve davranışlardan kaçınalım. 
Yapmacık bir selam kimi mutlu eder ki? 
İncinmem sanmayasın, halime aldanmaya-
sın, dost incinmez ise de kalp incinir, kaba 
sözü ben neyleyim? Güzel sözdür ya ruha 
iyi gelen, haydi birbirimize iyi gelelim.

Verilen selama daha iyisiyle ya da aynısıyla 
karşılık verelim, verelim ki kıymetimizi bi-
lelim. Sevdiğimizi sevildiğimize gösterelim. 
Sevgi, bilinmek ister. Dilden kalbe giden 
yol latif bir söz ister. Bakalım bu yolda 
bize düşen neler:

Selâmdan

Ayşenur Şenol

- Yürüyorsak kaldırımda durup biriyle ko-
nuşmakta olanı, oturanı; hızlı yürüyerek bir 
tanıdığımızı geçtiysek arkada kalanı; araç-
taysak yayaları (selam vereyim derken trafiği 
unutmayalım tabi), az olan topluluktaysak 
çok olanları, hizmet alıyorsak, alışveriş vs. 
yapıyorsak karşımızda emek veren kimseyi 
önce selamlayalım.

- Telefon, mail, whatsapp vb. yüz yüze 
olmayan konuşma sahalarında, konuşmaya 
başlamadan, bir talepte bulunmadan önce 
bir selam sonra kelamdan şaşmayalım. Ya-
zışma yollu iletişimlerde de bize düşenleri 
ihlal etmeyelim. İnanın damdan düşer gibi 
gelen mesaj can sıkar. 

- Verilen bütün selamları alalım. Ne olursa 
olsun havada bırakmayalım. Hoşlanmadı-
ğımız, darıldığımız biri olsa da… Selamı 
karşılıksız bırakmak ağır bir hakaret olacak-
tır, selam verilmeyene değil yalnız, selam 
almayana da. Selamınız havada kalırsa 
üzülmeyin. Belki duymamıştır, duyurmayı 
deneyin. Dalgın olabilir, fark etmemiş olabi-
lir. Hani bir insan kendisine hakaret edebilir 
mi? Denk gelmişseniz öyle birine dikkatli 
olun. Eden de kendine eder canınızı sıkma-
yın. Bundan aleyhinize ne olur? Selamınızı 
alan meleğin selamı onunkinden daha az 
kıymetli değil ya;)

Allah’tan gelen selamı almayan kişi, Hak 
katında neylesin işi?

- Olabildiğince tanıdığınız tanımadığınız 
kimseleri, börtü böceği, çiçeği, kelebeği 
herkesi ve her şeyi selamlayın. Durun durun 
yine de bir durun. Hayat şaşırtılarla dolu ne 
de olsa. Çok büyük kalabalıklarda, iş yerle-
rinde, otobüs, pastane, istasyon vb. yerlerde 
insan ilişkilerinin doğrudan doğruya olma-
dığı ve kalma sürenizin çok kısa olduğu yer-
lerde yabancılara selam vermekte temkinli 
olmakta fayda var. Siz yine de dikkatli olun.

- Selamlanan kişinin yanındayız ama se-
lam vereni tanımıyoruz, dostumun dostu 
dostumdur biz de alalım o selamı. Nezaket 
güzeldir :)

Son olarak; bir topluluktan, arkadaşlarımız-
dan ayrılırken de selamlaşarak ayrılalım. 
Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve bera-
katüh. 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, sevgisi 
üzerimize olsun a dostlar; )

es-Selâm’a emanet olun!

ÂDÂB-I MUÂŞERET

43
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1. Bir ders için önemli bir proje hazırlı-
yorsun. Projenin çizimleri için kullandığın 
pahalı kalemlerini kullanmaması için de-
falarca kardeşini uyarmana rağmen, resim 
yaparak hepsini bitirdiğini görüyorsun, bu 
durumda nasıl tepki verirdin?

a) Saçını başını çekip, bir güzel azarlardım.

b) Kardeşimi tekrar uyarır, kalemlerimi bir 
daha onun bulamayacağı bir yere saklardım.

c) Bağırıp çağırarak anneme şikâyet eder ve 
ceza almasını sağlardım.

d) Ondan nefret ettiğimi söyler ve uyurken 
suratına bıyık çizerdim.

2. Bir kafeye gidip oturdun, garsonun 
gelmesini bekliyorsun ama garsonlar bü-
tün masalarla ilgileniyorken sadece senin 
olduğun masaya bakmıyorlar. En sonunda 
kalkmaya karar veriyorsun ve tam o sırada 
garson yanına geliyor, ne yapardın?

a) “Ne kadar kötü bir işletme bir daha adı-
mımı atmam!” derdim

b) Bir şey söylememe gerek yok, aşağılar 
şekilde garsona bakar ve orayı terk ederdim.

c) “Sonunda fark edebildiniz ya bravo!” 
diyerek alkışlardım.

d) “Kafe çok kalabalık, insanlık halidir” diye 
düşünüp siparişimi verirdim.

3. Çok yakın bir arkadaşın yanına gelip 
okuldan birinin senin hakkında yalan yanlış 
şeyler anlattığını söylüyor. Çok ama çok 
öfkelisin.. O kişiyi gördüğünde nasıl davra-
nırdın?

a) Koşarak gider bağırıp çağırır, “Sen kimsin 
de benim hakkımda ileri geri konuşuyor-
sun!” deyip haddini bildirirdim.

b) O kişi hakkında acayip dedikodular ya-
yardım.

c) Benimle ilgili bir sorunu olup olmadığı-
nı sorar, yaptığı şeyin sebebini anlamaya 
çalışırdım.

d) Yanından havalı bir şekilde geçer ve 
“Ooo okulun yalancısı da buradaymış!” 

1) B  2) D  3) C  4) D  5)A

En nazik cevaplardan 5 tanesini doğru işaretlediysen; Tebrikler! Her zaman, her 
koşulda nezaketlisin.

En nazik cevaplardan 3 ya da 4 tanesini doğru işaretlediysen; Harikasın! Nezaketli 
olmak için çok gayretlisin. 

En nazik cevaplardan 1 ya da 2 tanesini doğru işaretlediysen, nezaketli olmak için 
davranışlarını gözden geçirmelisin.

EN NAZİK CEVAPLAR

Handan Yalvaç Arıcı

ÖZ DEĞERLENDİRME

45

diye bağırıp insanlara rezil ederdim.

4. Çok sıcak bir yaz gününde otobüste-
sin. Otobüs çok kalabalık, klimalar çalış-
mıyor. Trafik olduğu için araçlar hareket 
edemiyor ve sen de ayaktasın. Durakta 
bekleyen yaşlı, elinde bastonuyla zor 
hareket edebilen bir teyze otobüse binse 
ne yapardın?

a) “Amaaaan bana ne! Bu yaşlı haliyle 
evinde otursaydı ya!” diye düşünürdüm.

b) Biraz üzülürdüm ama yaşlı teyze için 
bir şey yapmazdım.

c) Biraz sesimi yükselterek ve genç 
olanların yüzüne bakarak “Ahh ahhh hiç 
insanlık kalmamış, zamane gençliği ne 
olacak!” diye söylenirdim.

d) Otobüste oturan birinden teyzeye yer 
vermesini rica ederdim.

5. Senin tanıştırdığın iki arkadaşın  
senden habersiz plan yapıp buluşmuşlar, 
birlikte eğlenceli bir gün geçirmişler. Bu 
durumda ne yapardın?

a) “Güzel bir arkadaşlığa aracı olduğum 
için ne mutlu bana!” der, ikisiyle de gö-
rüşmeye devam ederdim.

b) Aralarını bozabilmek için elimden 
geleni ardıma koymazdım. 

c) “Hah işte ikisi de gereksiz insan, 
birbirlerini bulmuşlar” diye düşünür, bir 
daha ikisinin yüzüne de bakmazdım.

d) “Bensiz eğlenmeleri imkânsız, gerek-
siz bir hareket olmuş. Zavallılar ne kadar 
da sıkılmışlardır,” diye düşünür, onları 
gördüğümde bensiz eğlenemediklerine 
ikna ederdim.
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Hz. Adem (a.s)
Biz kimiz? Nereden geldik? Nasıl geldik? 
Neden geldik? Hepsi mecburi sorular… 

Bu soruların cevabına en çok yaklaştığımız 
yer, ilk insanın, yani Adem’in kıssasından 
geçiyor. İnsanın yaratılışı ve yeryüzüne 
iniş serüveni anlatılır Adem’in kıssasında. 
Âdem’i anlamak, insanı anlamak demek 
çünkü. Hakikatle aramızdaki mesafenin 
adım adım kısalması… 

Hz. Adem’le ilgili olarak kutsal kitaplardan, 
farklı farklı dinlerden, dillerden, kültürler-
den, coğrafyalardan türlü rivayetler var. 
İbranice’de “kızıl toprak” anlamına gelen 
“Adam”, Sanskritçe’de “Ada-Nath”dır ve 
“ad” kelimesi o dilde bütün kelimelerin 
önüne geldiğinde “ilk” anlamına gelmekte-
dir. Türkçe`de ve birçok başka dilde “ata” 
anlamında kullanılmış, en çok rağbet gören 
anlam ise, Arapça kökeninden dolayı “Yok-
luk” olmuştur. Adem’le birlikte yaratılmış 
olan Havva’nın anlamı ise çok manidardır: 
“Hayat”. Adem, yokluk; Havva, hayat… Bu 
mükemmel ikili beraber olunca ise, tüm 
insanlık vücut bulmuş. İsimler, bazen tek 
başlarına bile ne çok şey anlatıyor değil mi? 
Buna, yani kelimelerin kökenini inceleyen 
bilime etimoloji deniyor. 

Etimolojinin dışında, ilk insan hakkında türlü 
türlü hikâyeler var. Eğer merak edersen azı-
cık araştırmayla hepsini bulabilirsin. Ancak 
istersen, önce bizim en kıymetli bilgi kay-
naklarımız olan Kur’an ve hadislere bakalım:

Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz, Adem’i şöyle 
tanıtıyor ilkin: “Hani Rabbin meleklere, 
“Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş 
balçıktan bir insan yaratacağım. Onu dü-
zenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, 
onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. 
(Hicr 11/28-29) 

Sorularımızdan birinin cevabı bu ayette: 
Adem’in, yani insanın hammaddesi, bir 
çeşit toprak olarak anılıyor. Ve en önemlisi 
de şu ki, sadece şekillendirilmiş bir çamur 
değil, Yüce Allah’ın kendi ruhundan üfle-
diği bir varlık! İçimizde O’ndan bir parça 
taşıyoruz! Bu gerçekten ne büyük bir şeref! 
Önünde tüm kâinatın ve yaratıkların saygıy-
la eğilmesi gereken bir şeref!

İşte, Yüce Allah meleklere Adem’i yarataca-
ğını ve hepsinin ona saygı göstermesini iste-
diğini söylediğinde, tüm melekler bu emre 
uyuyorlar fakat İblis, itaatsizlik yapıyor. Öne 
sürdüğü gerekçe ise şu: Ben ateşten yaratıl-
dım, Adem ise topraktan, benim maddem 
daha üstün. Ben ona saygı göstermem!

Allah’ın ruhunu üflemesi gibi muazzam 
bir detayı es geçip, lafı edilmeyecek kadar 
değersiz olan hammaddeye takılan İblis bu 
çıkışıyla, ilk maddeci (materyalist) ve ilk 
ırkçı olur! 

Ve bu hasletler için Rabbimizin cezası, İb-
lis’i lanetlemek ve kovmak olmuştur. 

İrem Ertuğrul

PEYGAMBER KISSALARI
Bunun üzerine İblis, insanların yeniden 
diriltilecekleri kıyamet gününe kadar 
Allah’tan süre ister. Allah da ona istediği 
süreyi verir. İblis bu sürede neler yapacağını 
anlatmaya başlar: “… Senin doğru yolunun 
üzerine pusu kuracağım. Sonra da onların 
önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından onlara sokulacağım. Samimi kul-
ların hariç onların hepsini senin yolundan 
ayıracağım. Onun soyunu buyruğum altına 
alacağım.” Allah İblis’in bu sözlerinin doğru 
olduğunu ve İblis’e ancak azgın kimselerin 
uyacağını ve sonunda ona uyanların onunla 
birlikte azaba uğrayacaklarını söyler. Hz. 
Adem’i tanıtırken Yüce Rabbimizin kullan-
dığı diğer bir tabir ise “Halife”dir.

“Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim.” 
(Bakara 2/30)

Sadece bu ayetin bile, bize anlattığı birçok 
şey var. “Halife” ne demektir? Yeryüzün-
de Allah’ın temsilcisi olarak, Allah’ın ona 
bahşettiği akıl, bilgi ve kabiliyetlerle insanın 
dünyayı idare etmesi, tüm bitkilere, hayvan-
lara, toprağa, madenlere düzen getirmesi ve 
adaletle ve merhametle bu emanete sahip 
çıkması demektir. Bu sorumluluk, sadece ilk 
insana değil, onun üzerinden tüm insanlara 
verilmiştir. 

Adem ve Havva’yı yaratan Mevlamız, ilkin 
onları cennetine koyar ve tüm nimetlerden 
diledikleri gibi yararlanmalarını, yalnızca 
bir ağacın meyvesine yaklaşmamalarını 
buyurur. Ancak kovulmuş şeytan, kıskandığı 
bu insanların kötülüğünü istediğinden, on-
ları türlü laf cambazlığıyla kandırır ve yasak 
meyveyi yemelerini sağlar. Bundan sonra 
Rabbimiz, Adem ve Havva’yı, bir anlamda 
tüm insanlığı cennetten çıkarır ve yeryüzü-
ne gönderir. Farklı farklı yerlere gönderilen 
Adem ve Havva, uzun süre birbirlerini 
bulamazlar. Çok pişman olurlar ve şu duayı 
okurlar:

“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir 
lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne mine’l-hâ-
sirîn” “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmet-
tik, eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet 

etmezsen muhakkak hüsrana uğrayacaklar-
dan oluruz.” (Araf 7/23)

Tövbeleri kabul edildiğinde Allah onları ba-
ğışlar. Adem ve Havva, birbirlerini Arafat’ta 
bulurlar. Ve Arafat’ın yakınındaki Kabe’nin 
temellerini onlar atarlar. İlk insanların ilk 
evi Kabe, yani Beytullah, yani Allah’ın evi… 
Bu da çok güzel bir detay değil mi?

Adem kıssasında üç varlıktan söz edilir: 
1. Teslimiyeti ve mutlak itaati temsil eden 
melekler,
2. Kibri, kini ve isyanı temsil eden İblis,
3. İyiye de kötüye de meyilli olan insan. 

İnsan bu haliyle hem meleklerle hem de 
İblisle ortak özellikler taşımakta, ama yücel-
diğinde melekleri aşmaya, düştüğünde İblisi 
aratmaya namzettir. 

İnsanın dünya hayatı tesadüfi değildir. İnsa-
nı Allah yaratmıştır. Kur’an insanın yaratılışı-
na dikkat çekmek suretiyle, onun yaratılmış 
olduğunun ve yaratılışının bilincinde olarak,  
Yaratıcısından gelecek emir ve yasakları 
kabul etmesine zemin hazırlamaktadır.

İblis ve taraftarları ne kadar çalışırlarsa 
çalışsınlar, Allah’ın halis kullarını saptıra-
mayacaklardır. İblis ve taraftarlarına karşı 
mücadele ciddi ve sürekli bir iştir. İnsan bu 
mücadelede güçlü bir iman ve Allah’ın buy-
ruklarını şartsız yerine getirmekle başarıya 
ulaşacaktır.

Şeytanın hilelerine karşı uyanık olmasına, 
onlarla savaşmasına rağmen tuzağına düşe-
bilir insan. Tuzağa düşünce insanın fıtratına 
uygun olan hatalarda ve günahlarda ısrar 
değil, onlardan dolayı pişmanlık duymak 
ve samimi tevbe ile kurtulmaya çalışmaktır. 
Adem kıssasını bir de bu açıdan düşünün 
olur mu?

Adem babamız ve Havva annemizle ilgili 
anlatılacak, öğrenilecek, ibret alınacak daha 
çok şey var. Adım adım hakikate yaklaştıra-
cak cevaplar bunlar. İyisi mi ben daha fazla 
anlatmayayım, sen araştır. Allah, arayana 
buldurur.  İnşallah, hepimiz cevaplarımızı 
hayırlısıyla bulanlardan oluruz...



M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

U
LA

R
I

48 49

Genç Müslüman, yine akranları arasın-
da fark oluşturdu. Dar kıyafetlerin içinde 
sıkışan arkadaşlarına, özgür ruhunu konuş-
turdu. Evet, Müslüman tarzını ortaya koyan 
genç Müslüman, hareket sıkıntısı yapmayan, 
vücudunu sıkmayan bol tişörtler, elbiseler, 
pantolonlar, dizi örten bermudalar tercih 
etti. Bu tercihlerinde Hz. Muhammed’in 
(s.a.v) “Örtülü çıplaklar” kınamasının etkili 
olduğuna şüphe yoktur.

Göz yoran renklerdense dikkat çekmeyen 
renkleri tercih eden Müslüman gençlerin, 
son günlerdeki favori renkleri siyah ve gri 
tonları. Bayanlar aksesuarları ve eşarpları ile 
erkekler ise ayakkabılarıyla renk patlatma-
sında bulunabiliyorlar. Moda kalıbının içine 
sıkışmadan özgün ruhlarını yansıtabiliyorlar.

Müslüman tarzın en önemli ve etkin özelliği 
ise bakımlılığı. Kıyafetleri ne kadar bol, sa-
laş tarzları barındırsa da asla lekeli ve yırtık 
olmuyor. Temizlikten de ödün vermeyen 
bu tarz, her zaman asaleti ön plana taşımayı 
başarıyor. Asla ter gibi pis kokular barın-
dırmayarak, ferahlığın gerçek adresi haline 
geliyorlar.

İşte Genç Müslüman hanım ve beylerin 
uzaktan bile baksanız ŞIP! diye tanıyabile-
ceğiniz, DİKKAT çeken özellikleri:

- Kambur ve yaylanarak yürüyen ya da burnu 
havada marka kıyafetleriyle süzülen gençler-
den farklı olarak vakur bir duruşları, oturup, 
kalkışları vardır. Diyaloğa girdiğinizde ne 

dik dik bakışların altında ezilirsiniz, ne de 
kendinizi hava boşluğu ile konuşuyormuş 
gibi hissedersiniz. Hissettiğiniz şey; güven 
ve değerdir.

- Hatlarını belli etmeyen kıyafetler giyerler. 
Rahat hareket edebilecekleri, sağlıklı yaşa-
ma uygun tercihlerle kendi özgün çizgilerini 
oluşturmuşlardır. Onlarla bir aradayken ağır 
parfüm ya da ter bombasına maruz kalmaz-
sınız. Temizliğin hafif esintisiyle yolculuk 
edersiniz. 

- Kullandıkları eşyalarda görünüşten ziyade 
içeriğinin zenginliğine önem verirler ve tam 
bir gizli hazine taşır gibidirler. İhtiyacınız 
olan şeyler, onların aksesuarlarında barınır-
lar.

Ve dahası… Tüm bu özelliklerin ayet ve 
hadislerle ilginç bir bağlantısının olması ise 
cabası.

Dergimizin bundan sonraki sayılarında bu 
saydığımız özellikler ve dahası üzerinde 
kritikler ve incelemeler yapacağız. Bulgula-
rımızı sizlerle paylaşacağız.

Şimdi size düşen şu soruları yanıtlamak: 
Müslüman’ın stili nasıl olmalı? Bir stil ortaya 
koyacaksak kıstasımız ne olmalı?  

Bir başka Müslüman Stil başlığında buluş-
mak üzere, hoşçakalın.

Esma Budak

GİYİM - KUŞAM
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