MİS
GİBİYİM

KAVRAM AÇIKLAMASI
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Hatice Güloğlu
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Ohhh… Mis gibiyim, misler gibiyim diyebilmen için üçü bir arada formülünü uyguladığından emin olmalısın. Peki, nedir bu
üçü bir arada formülü, kahve çeşidi gibi bir
şey mi yoksa? Eh işte… Kahve kadar lezzetli
olmasa da ondan daha ferahlatıcı olduğu kesin. Üçü Bir Arada = 2M+H :) Eee formülü de açmak lazım şimdi değil mi? Açalım o
zaman…

6. ÜNİTE İBADET
KAVRAM AÇIKLAMASI / Mis Gibiyim
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BİR AYET - BİR HADİS / Kuran ve Sünnette Temizlik
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İLMİHAL / Temizlik ve Abdest
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BİLİM / Kuran Okumak
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MÜSLÜMAN STİL / Giyim - Kuşam
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1) Maddî temizlik (yani gözle görünen
pisliklerden temizlik), 2) Manevî temizlik
(Kalbi ve davranışları kötü olan her şeyden
korumak), 3) Hükmî Temizlik (abdest, gusül
ve teyemmüm yoluyla temizlenmek)
İslam dininin temizliğe çok önem verdiği
doğrudur. Bu noktada hepimizin aklına
“Temizlik imanın yarısıdır.” Hadis-i Şerifi
geldi sanırım. Kur’ân-ı Kerim’de ise temizlik
karşılığında en sık kullanılan kavram taharettir. Bu kavram, içinde yer aldığı on dokuz
ayetin üçünde maddî temizliği, sekizinde
günahlardan, ahlâkî ve manevî kirlerden
temizlenmeyi ifade eder; diğerlerinde ise
hem maddî hem manevî temizlik anlamı
vardır. İslam’ın temizliğe verdiği bu değerle
birlikte atalarımızın da bu noktada önemli
bir medeniyet kurduğunu söyleyemeden
geçemeyeceğim. Çeşmeler, kuyular, sarnıçlar, şadırvanlar, hamamlar… say say bitmez.
O zaman dinimizde ve kültürümüzde bu
kadar önemli yer tutan “Temizlik” kavram
olarak ne demek ilk önce onu açıklamak
gerekir.
İslâm kaynaklarında temizlik kavramı genellikle “tahâret” kelimesiyle ifade edilir.

Ayrıca “maddî veya manevî yönden temizlenme; arıtma, temize çıkarma” anlamında
da kullanılır. Bu kavramsal tanımlar sana
sıkıcı gelmesin. Çünkü kelimelerin kavramsal anlamları bizim; pek çok şeyi daha
sağlıklı olarak analiz edebilmemizi sağlar,
bu da bize muhakkak ki çok şeyler katacaktır. İstanbul’da yaşıyorsan ve toplu taşıma
araçlarını kullanıyorsan formüldeki maddeleri içselleştirmen hiç de zor olmayacak
demektir. Zira buram buram kokan insanlar
(parfüm, ter, pis koku…) sana yeterince kendini anlatır. Bir de aksıran- tıksıran insanların ellerini kullanma şekilleri var tabi.
Unutmadan! Yolculuk esnasında veya
araçlara inip-binerken insanların birbirine
davranış şekillerine de değinmeden geçmemek lazım. Merak etme fazla derine girmeyeceğim. Zira bizim için asıl önemli olan
çarelerdir. Biz bir birey olarak ne yaptığımızı bilirsek ve uygularsak toplumda da pek
çok şey değişecektir. Kalabalık olduğu için
İstanbul’u örnek versek de insanların yaşadığı tüm yerler için aynı şey geçerli, bunu da
zaten hepimiz biliyoruz.
1. M (Maddî Temizlik) İçin Çareler
a) Beden Temizliği: Sık aralıklarla banyo
yapmak (en az haftada iki kere), saçını
temizlemek ve taramak, ağzı temizlemek
(misvak veya diş fırçası-macunu ile), burnu
temizlemek, bıyık ve sakal varsa bakım ve
temizliğini yapmak, tırnakları kesmek, elleri
sabunla yıkamak (gerektiği yerde gerektiği
kadar), koltukaltı ve kasık temizliğini yapmak, ihtiyaç giderdikten sonra su ile taharet
alıp temizlenmek. Tüm bunları yaptıktan
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sonra bir de güzel, alkolsüz, hafif bir koku
sürünürsen önemli bir sünneti de uygulamış
olursun. Laf aramızda yanında sürekli ayna
ve tarak taşıyan, diş bakımına acayip önem
veren bir peygamberimiz var. Tüm bunları
uygulamak sağlıklı bir hayat ile birlikte sana
toplum içinde saygın bir kişilik de kazandıracaktır.
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b) Yaşanılan Mekânların Temizliği: Çarelerden bahsediyoruz ya hani? Ev, apartman,
sokak, cadde, okul, işyeri, orman, deniz,
nehir... aklına neresi gelirse; kirletmemek!
Unutma, kirlettiğin her şey sana zarar olarak
geri döner. Hem de içinden çıkılamayacak
bir hâl alarak... İnsanca, sağlıklı bir şekilde
yaşayabilmen için ve gelecek nesillere güzel,
doğal, yaşanılabilecek bir dünya bırakabilmek için yaşadığımız yerlerin temizliğine
özen göstermemiz gerekir. Ne dersin, elindeki çöpü yere atan, sokaklara tüküren, suları çekinmeden kirleten insanların yaptıkları
pek de küçümsenecek şeyler değilmiş öyle
değil mi?
c) Giyeceklerimizin Temizliği: Son günlerdeki marka takıntısını bir kenara bırakalım.
Bizim için esas olan giydiğimiz kıyafetlerin
temiz ve tertipli olması. Kendimize yakışan
olması… İşte bütün mesele de budur!
2. M (Manevî Temizlik) İçin Çareler
İslam dini beden, elbise ve ibadet yerlerinin
temizliği gibi, “kalp ve gönül temizliğini” de
emretmiştir. Zira insan sadece bedenden ibaret değildir. Aynı zamanda bir ruh da taşır.
Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da insan için
oldukça önemlidir. Vücudumuzdaki organların tümünü manevî anlamda temiz tutmak
suretiyle ancak kalbimizi ve gönlümüzü
koruyabiliriz. Peki, nasıl temiz tutacağız
bunları; çamaşır suyuyla yıkarsak yeterince
temiz olur mu sence? Şaka bir yana; çamaşır
suyuyla da yıkasan, defalarca dezenfekte
de etsen yapılması gereken asıl şeyi yapmadıktan sonra nafile… Kara kara düşünmeye
gerek yok. Rabbimiz zaten çarelerini bize
açıkça sunmuş. Yeter ki biz öğrenip uygulamaya çalışalım.
Dilin temizliği; yalan, iftira, dedikodu,
arabozuculuk, kırıcı konuşmalar, küfür,

hakaret… gibi şeylerden uzak durarak dili
korumakla olur. Gözün temizliği; haram
şeylere bakmamakla, gözü hep faydalı
amaçla kullanmakla olur. Ayakların temizliği; Allah’ın sevmediği mekânlara ve yerlere gitmemekle olur. Kulakların temizliği;
Allah’ın hoşnut olmadığı sesleri duymaktan
uzak durmakla olur. Organların temizliği;
Allah’ın haram kıldığı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, zinaya yaklaşmamakla
olur.
Mantığını anladığını düşünüyorum. Artık
sen bunları çoğalt çoğaltabildiğin kadar.
Kalp ne alaka diye hâlâ düşüyorsan şayet
hemen söyleyelim. Bunların hepsini kalp
taşır, genç dostum. Mesela bir arkadaşın
sana kıskançlıkla baktığında kalbi direkt
etkilenir; kötü duyguların yansıması yüzüne
vurur ve sen onun içinde yaşadığı o hâli
hem bakışlarından hem de hareketlerinden
anlarsın. Gerçekten de dışa vuruş şekli çok
çirkindir. O bakışların ve hareketlerin yansıması ise direkt senin kalbine değer; üzüntü
duyar, sıkılırsın.
Bir insan diğerine hakaret ettiğinde ya da küfür ettiğinde; kişinin bakışları, yüz mimikleri,
hareketleri… O kadar çirkindir ki; karşısında

bulunan diğer insanlarının tamamının direkt
kalbine ulaşır; incitir, yıkar, telafisi çok zor
şeylere sebebiyet verir. Yalan söylemeyi de
ele alalım mesela… Yalan söyleyen kişinin
karşısında bulunan tüm insanlara verdiği
mesaj şudur: “Ben güvenilmez biriyim. Kendi menfaatim için her şeyi yapabilirim. Bana
güvenmeyin. Şayet güvenirseniz üzülmeyi,
zarara uğramayı da göze almalısınız.” Tabi
burada yalan söyleyen kişi için madalyonun bir de diğer yüzü vardır. Kalbi o kadar
zarar görmüştür ki; kendisiyle yabancılaşır.
Etrafında bulunan insanlar ondan zamanla
uzaklaşır, yalnız kalır. Toplum içindeki değerini kendi elleriyle yok eder. Öte yandan
insanız, ne kadar dikkat etsek de bazen hatalar yapabiliriz. Bu durumda ise Rabbimizin bize sonsuz merhameti ile seslendiğini
duyarız. “Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, hâlini düzeltirse, şüphesiz Allah,
onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah
bağışlayan, merhamet edendir.” (Maide, 39)
Bu aslında Allah tarafından insana verilmiş
çok büyük bir lütuftur.
3. H (Hükmi Temizlik) İçin Çareler
Bu kapsamda zaten yapılması gereken şeyler Allah Teâlâ tarafından; K. Kerim ve Peygamberimiz aracılığı ile açıkça belirtilmiştir.
Gusül ve namaz abdesti olmadan belli
ibadetler yapılamaz. Bulunduğun yerde su
sıkıntısı varsa suya ulaşıncaya kadar toprak
ile abdest (teyemmüm) alabilirsin.
a) Gusül Abdesti: Guslü gerektiren bir
durum ile karşılaştığımızda hiç vakit kaybetmeden gusül abdestimizi almalıyız. Zira
gusül abdesti, uygulamada önemle üzerinde durulması gereken bir konudur biline!
İbadet yapsan da yapmasan da gusül abdesti
almadan kesinlikle dolaşmamalısın. Şunu
da özellikle belirtmek lazım; gusül abdesti
olmayınca namaz abdesti de geçerli olmaz.
b) Namaz Abdesti: Namaz kılacağın zaman,
K.Kerim okuyacağın zaman, Kâbe’yi tavaf
edeceğin zaman ve daha pek çok durumda
ise namaz abdesti almalısın.
c) Teyemmüm Abdesti: Gusül ve namaz

MİSVAK

abdesti almak için su bulunamadığı durumlarda toprakla alınan abdest çeşididir. Bu
dinimizin bizler için sağladığı bir kolaylıktır.
Suya ulaşıldığında abdesti su ile tekrar almak
gerekir.
Bunlar ibadetlerin ön şartı olarak bizlere
Allah tarafından emredilmiştir. Tamamı ile
ilgili (gusül, abdest, teyemmüm) detaylı
bilgilere ilmihâl kitaplarından ulaşabilirsin.
Evinde mutlaka Diyanet’in hazırladığı bir
ilmihâl kitabı bulunsun derim, gerçekten de
kârlı çıkarsın.
ÜBA = 2M+H formülü aslında hayatımızda
temizliğe ne kadar dikkat ettiğimizi ölçmemizi sağlayan bir açılım olarak karşımıza
çıkmış oldu. Ne dersiniz gençler; kendimize
puan vermeye kalksak 100 üzerinden kaç
alırız acaba? Tamam tamam mesele yapmaya gerek yok, ne de olsa temizlik çarelerini
ve tövbe etmeyi öğrendik artık. İlk önce kendimizi analiz edip sonra da temizliğe başlayalım o zaman. Öyle ya biz misss gibiyiz,
misssler gibiyiz…
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BİR AYET - BİR HADİS

KUR’AN ve
SÜNNET’TE TEMİZLİK
Gülser Öztürk
“… Allah temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108)
“İnsanoğlu olarak şu dünyada bizi en fazla
neler rahatsız ediyor acaba?” diye kendi
kendime sorduğumda aklıma ilk gelen cevapları şöyle bir liste yapıverdim:

MEDENİYET YOLCULARI

“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar
bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Taharet
33)
Biz insanoğulları her an günah işlemeye meyilli kullarız. Mü’min kullar yanılarak yaptıkları bu günahlardan elbette pişmanlık duyar
ve affedilmeyi isterler. İşte bu hadis-i şerif bu
kullar için bir müjdedir aslında.
Namaza girişin anahtarı olan abdesti sünnete
uygun bir şekilde alıp temizlendiğimiz zaman
üzüntüsünü çektiğimiz (küçük) günahlarımızdan da temizleniyoruz. Ne müthiş bir müjde! Bu arada aklına takılmış olabilir; büyük
günahların reçetesi, şartları yerine getirilen
tövbedir.

1) Yere atılan çöpler, fabrika atıkları vb. ile
oluşan çevre kirliliği
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Ey insanoğlu! Hayatındaki her şeyin temiz
olmasını mı istiyorsun? O zaman Kur’an ve
Sünnet’e kulak ver. Ve böylece Rabbinin sevdiği kullardan ol.

2) Toplum içinde rahatsızlıklara neden olan
ter kokusu vb. beden kirliliği
3) İnsanlar arası hatta ülkeler arası ilişkilerin
bozulmasına neden olan kibir, ucub, hırs
vb. kalb kirliliği

Sadece abdest mi? Dinimizde, pek çok amelimizin manevî temizlikleri beraberinde
getirdiğine dair müjdeler vardır. İşte onlardan
bazıları:

4) Gereğinden fazla bilgisayar ve televizyon
karşısında bulunma vb. ile oluşan zihin
kirliliği

-Namazın bizi kötülüklerden alıkoyması
(Ankebut, 45) ve (küçük) günahlarımızı temizlemesi (Ebu Davud, Salat, 31)

5) Sağlığımızı olumsuz etkileyen, içindeki
zararlı maddelerden tutun helal olup olmamasına kadar çeşitli nedenlerle gerçekleşen
yiyecek kirliliği
Anlaşılan o ki hep bir şeylerin kirliliğinden
şikâyetçiyiz. Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah (c.c.)’ın temizlenenleri sevdiği bildiriliyor. Kirliliğin zıddı olan temizlikten, temizlenmekten bahseden ayetlerde kastedilen
nedir? Bu sorunun cevabını ararken, bakın
ayet ve hadislerde neler çıktı karşıma:
Bakara 125: Kâbe’nin temizlenmesi emrediliyor. Ayrıca, boş arazilerin temiz tutulmasını emreden hadis-i şerif mevcut.
(Tirmizi, Edeb, 41)
2) Maide 6: Bir müslümanın beden temizliğini sağlayan gusül ve namaz abdesti
emrediliyor.

3) Maide 41: Kalbin temizlenmesinden bahsediliyor.
4) Mü’minun 3: Mü’minin boş ve faydasız
işlerden yüz çevireceği bildiriliyor.
5) Bakara 168: Yeryüzündeki helal ve temiz
şeylerden yenilmesi gerektiği bildiriliyor. Ayrıca haram lokmanın, duanın kabul edilmesini dahi etkileyeceğini bildiren hadis-i şerif
mevcut. (Müslim, Zekat 65)
“Allahü Ekber!”. Yukarıdaki liste ile bu liste
arasındaki uyumun farkında mısınız? Bizi
bizden daha iyi tanıyan Allah (c.c), şikâyetçi
olduğumuz bütün kirliliklerle ilgili ayet ve
hadislerle bizlere uyarılar göndermiş.
Hep bir şeylerin kirliliğinden şikâyet eden
insanlığa şöyle seslenebilmeyi çook isterdim:

-Orucun, hayat yolculuğumuzda en çok ihtiyacımız olan sabra vesile olup bizi sabırsızlıktan temizlemesi (İbn Mace, Sıyam 44)

-Zekâtın, kulu günahlarından (Tevbe, 103)
ve çağın en büyük hastalığı cimrilikten
temizlemesi
-Gizli verilen sadakanın, birçok günahlarımızı temizlemesi (Bakara, 271)
-Makbul Hac ibadetiyle birlikte kişinin,
annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız
olarak evine dönmesi (Buhari, Hac 4)
Allah (c.c.), huzuruna günahlardan arınmış
tertemiz çıkmamız için ne de çok vesile
sunmuş bizlere! Rabbim bu vesileleri en
güzel şekilde kullanabilmeyi nasib eylesin
diyelim ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in şu
güzel duası ile bitirelim yazımızı:
“Ey Allahım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi
olayım.” (Buhari, Ezan, 89)
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TEMİZLİK VE ABDEST
Nurullah Salcan
“Temizlik imanın yarısıdır...” Bu sözü
ilk olarak ortaokul sıralarındayken Cuma
namazı için gittiğim bir caminin kapısında
okumuştum. Temizlik ve İman... Bu iki
kelime arasındaki bağlantıyı çözmem uzun
zaman alsa da sözün Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’e ait olduğunu öğrenmem uzun
sürmedi.

MEDENİYET YOLCULARI

Temizlik! Bir estetik burcu... Ruhlara ferahlık veren büyülü anahtar... Temizlik, maddî
ve manevî kirlerden arınmaktır.
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Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmanın
yolu maddî ve manevî temizlikten geçer.
İslam dini temizlik üzerine kurulmuştur.
Müslüman demek, temiz insan demektir.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelen bir Alman rahip, yazdığı bir
kitapta Müslümanlar hakkında şu cümlelere
yer verir: “İstanbul’daki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde beş defa yıkanır.
Bütün dükkânlar tertemizdir. Sokaklarda
pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde
en ufak bir leke bulunmaz. Ayrıca adına
hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki, buraya gelenler bütün
bedenlerini yıkarlar.”
Namaz kılacağımız zaman Allah’ın huzuruna çıkarız. Allah’ın huzuruna çıkacağımız
zaman kalbimizin, bedenimizin, elbisemizin ve namaz kılacağımız yerin temiz olması gerekir. Şöyle bir düşünelim: Evimize bir
misafir geldiği zaman, evimizi her zamankinden daha temiz tutmaya çalışır, güzel kıyafetlerimizi giyer ve misafirlerin huzuruna
temiz bir şekilde çıkarız. Peki, bizi yoktan
var edip sayısız nimetlerle donatan Allah’ın
huzuruna çıkarken daha büyük bir hassasiyetle hazırlanmamız gerekmez mi?

Peki nasıl olacak bu hazırlık?
Rabbimizin emriyle, namaz için alınması
zorunlu olan abdest, cünüplük halinde alınması gereken gusül (boy) abdesti ve suyun
bulunmadığı ya da kullanılamaz halde olduğu durumlarda teyemmüm etmek, vücut
temizliğini sağlayacak dinî görevlerimizdir.
Peki abdest nedir, gusül (boy) abdesti nedir,
teyemmüm nedir, farzları nelerdir, nasıl
alınır?
Abdest: Belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak, temizlemek demektir. Abdestin farzları dörttür:
1. Yüzü yıkamak.
2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak.
3. Başı meshetmek.
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
Abdest nasıl alınır?
“Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya,” diye niyet edilir. Eller bileklere kadar
yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılır
ve yüzüğün altının yıkanması da sağlanır.
Daha sonra üç kere ağza su verilerek ağız
yıkanır, ardından üç kere buruna su verilerek burun yıkanır. Sonra yüzün tamamı
yıkanır. Ardından önce sağ kol üç kere
dirsekle beraber, sonra da sol kol yine üç

kere dirsekle beraber yıkanır. Bundan sonra
eller ıslatılır, sağ elin içi ve parmaklar başın
üzerine konularak başın en az dörtte biri
meshedilir. Sonra eller ıslatılarak sağ elin
şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet
parmağı ile sol kulağın içi, başparmağı ile
de kulağın dışı meshedilir. Ellerin geriye
kalan üçer parmağının dışı ile de boynun
arkası meshedilir. Bundan sonra önce sağ
ayak, sonra da son ayak topuklarla beraber
yıkanır.
Gusül (Boy) abdesti: Bazı durumlarda gusül
(boy) abdesti almak zorunludur. Gusül
abdesti olmadan ibadet görevimizi yerine
getirmemiz mümkün değildir. Peki, gusül
abdestini gerektiren durumlar nelerdir? Cünüplük hali ile Kadınların hayız (kadınların
adet görmesi) ve nifas (doğumdan sonraki
lohusalık dönemi) halinin sona ermesidir.

her tarafı güzelce yıkanır. Daha sonra ağza
üç kere su verilerek ağız iyice yıkanır.
Ardından sağ elle buruna üç kere su verilerek her defasında burun sol el ile temizlenir. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi
abdest alınır. Abdest alındıktan sonra önce
başa, sonra sağ omuza ve sonra sol omuza
üçer defa su dökülür.

Gusül abdestinin farzları:
1. Ağza su alıp boğaza kadar ağzı iyice
yıkamak.
2. Buruna su çekmek ve burnu iyice
yıkamak.
3. Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.

Teyemmüm: Abdest almak veya gusül yapmak için su bulunmadığı veya su bulunsa
bile kullanılması mümkün olmadığı zaman
teyemmüm etmek, abdest ve gusül yerine
geçer.

Gusül abdesti nasıl alınır?
“Niyet ettim Allah rızası için gusül abdestini
almaya,” diye niyet edilir. Eller bileklere
kadar yıkandıktan sonra vücut iyice temizlenir. Hiç kuru yer kalmaksızın vücudun

Teyemmüm’ün farzları:
1. Niyet etmek
2. Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup, birinci vuruşta yüzü, ikinci vuruşta kolları meshetmek.
Teyemmüm nasıl yapılır?
Ne için teyemmüm edilecekse ona niyet
edilir. Parmaklar açık bir halde eller temiz
toprağa veya toprak cinsinden bir şeye bir
defa vurulur. Sonra ellerin içi ile yüzün
tamamı bir kere meshedilir. Eller tekrar
toprağa vurularak sol elinin içi ile sağ kol
dirseklerle beraber; sağ elin içi ile de sol kol
dirseklerle beraber meshedilir.
Abdest veya gusül için su bulunur da bu
suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm
geçerliliğini yitirir, artık bu su ile abdest
almak gerekir.
Bu arada abdestsiz olarak yapılmayacak
bazı şeyler var. Bunların neler olduğunu da
siz araştırıp değerlendirin lütfen.
Anlaştık mı?
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BİLİM

KURAN-I KERİM OKUMAK
Esma Nur Bülbül

MEDENİYET YOLCULARI

aktivitenin eşlik ettiği serebral kan akımı
ve glikoz metabolizmasındaki lokal değişiklikleri gösteren bu yöntemde; okurken,
başın arka kısmında bir alan, düşünürken
ön frontal kısımda, aktif konuşma esnasında ise orta kısımda bir alanda artış olduğu
tespit edilmiştir. Yani okumak, beyindeki
elektrik aktivitesini ve kan akımını arttırır.
Bu da beyin hücrelerinin daha iyi korunması anlamına gelir.
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Kur’an, hayat rehberimizdir. Anlayarak
okunduğunda insanların hayatlarını nasıl güzelleştirdiği, kolaylaştırdığı zaten bilinmektedir ama anlamı bilinmeden okunduğunda
bile insanın ruhunda, vücudunda çeşitli
etkileşimlere sebebiyet verdiği görülmüştür. Kur’an-ı Kerim hakkında en ufak bilgisi
olmayan insanlar dahi Kur’an’ı dinlediklerinde akılları, kalpleri, vücutlarındaki organ
sistemleri, ruh halleri inanılmaz değişim
göstermiştir.
Kur’an okuduğumuzda bedenimizde, ruhumuzda nasıl etkileşimler olur? Neler değişir? Bu sorunun cevabını bulacağımız keyifli
bir keşfe çıkalım…
Kur’an okumanın ruha ve bedene sayısız
faydaları vardır. Bu sayıda bedene olan faydalarının sadece bir kısmına, kısaca bir göz
atabileceğiz.
Bilim adamları, okumanın beyne etkilerini
keşif için büyük çaba sarf ediyor. Her gün
yapılan araştırmalar ile okumanın beyne ve
psikolojiye olumlu birçok etkisi keşfediliyor.
Araştırmalarda beyindeki kan akımı ve glikoz
metabolizmasını gösteren bir yöntem olan PET
yöntemiyle de bu durum ispat edilmiştir. Okuma, konuşma ve düşünmeyi içeren mental

Kur’an okunurken ve öğrenilirken beynin temporal lob denilen bölgesi uyarılmaktadır. Temporal lob hipokampüsün
bulunduğu yerdir. Burasının asıl önemi,
hafızanın pekiştirildiği yer olmasındadır.
İnanılmaz bir şekilde aynı bölge müzikal
seslerin de işlenmesi için aktive edilen
bölgedir ve tabii ki bu durumda müzikal
ses, Kur’an okumak olacaktır. Yani bu
bölge ne kadar aktif olursa ve bu aktivasyon Kur’an okuma ve öğrenme ile gelişirse

öğrencinin hafızası ve yeni bilgi öğrenme
kabiliyeti daha da artar.
Kur’an okumanın güçlü bir şekilde aktifleştirdiği diğer beyin bölgeleri, ön loblar
ve primer motor kortex’tir. Ön loblar
hafızanın çalışması, hafızanın geri çağırılması (hatırlama), konuşma üretiminde
ileri kompleksite ve aynı zamanda yazılı
kelimelerin anlaşılmasında belirgin ilerleme, planlama, sosyal davranışlar gibi
kompleks fonksiyonların yerine getirilmesinde aktiftir.
Beynin şekillendirilebilir doğası dikkate
alındığı zaman bir bölgedeki bağlantılar, diğer yanında olan sinapsları da
etkileyecektir. Kur’an okuyan biri görsel
algılamasını, dil yeteneğini, hafızasını,
hafıza oluşumunu, ses işleme kapasitesini, dikkatini, zihnini yavaşlatabilmeyi ve
plan yapabilme kabiliyetini inanılmaz bir
şekilde geliştirmiş olacaktır. Ayrıca Kur’an
okumanın, beynin yavaşlatma ile ilgili
bölgesini çalıştırmasıyla, günümüzde
birçok insanda bulunan ADHD (Dikkat
eksikliği-hiperaktivite bozukluğu) rahatsızlığını düzeltilebildiği görülmüştür.
Vücuttaki birçok organ anne karnında son
şeklini almış olmasına rağmen, beynin
organik ve fonksiyonel gelişimi doğumdan sonra da devam ediyor. Buna bağlı
olarak da zekâ hızlı bir gelişme gösteriyor. Yapılan araştırmalar bu hızlı zihinsel
gelişimin 13-15 yaşına gelinceye kadar
aynı şekilde sürdüğünü, 18 yaşına kadar
ise zekâ gelişiminin yavaş da olsa devam
ettiğini göstermiştir. Bu yaştan sonra ise
20’li yaşların başına kadar aynı kaldığı,
20-25 yaşlarından sonra da sinir hücrelerinin her gün bir miktar öldüğü, zekâda
da gerileme başladığı gözlemlenmiştir. 25
yaşından sonra beyin hücreleri geliştirilmediği müddetçe zamanla ölmeye başladığı görülmüştür. Yeni müslüman olmuş
bir İngiliz bilim adamı, Kur’an okuyan
birinin beyin hücrelerinin ölümünün durduğunu ve hatta tekrardan yenilendiğini
kanıtlamıştır. Şimdilerde, özellikle yaşlılarda bulunan ve artık genç yaş denebilecek insanlarda da başlayan Alzheimer

rahatsızlığının asıl oluşma sebebi olarak
okumamak, zihin çalıştırıcı aktivitelerde bulunmamak olduğu ispatlanmıştır. Gün içinde
az da olsa düzenli olarak Kur’an okuyan insanların bu hastalığa yakalanmadıkları, hatta
hafızalarının, zihin melekelerinin birçok
gence kıyasla daha kuvvetli olduğu hayretle
gözlemlenmiştir.
Beyin sadece vücudun fizyolojik olaylarının
komuta merkezi değildir. Beyinde bulunan
hormon merkezleri psikolojik devinimleri de kontrol ettiği için Kur’an okumanın
yadsınamaz olumlu etkilerini sadece vücutta
değil, ruhumuzda da görmek, hissetmek
mümkün olur. Bu etkilerin neler olduğunu,
nasıl olduğunu merak ettiniz değil mi? Diğer
sayılarda keyifli keşif yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah…
Hoşçakalın.
“Rabbim ilmimizi arttır. İbadetlerimizi kabul
eyle. Bizleri senin sevdiğin, razı olduğun
kullarının arasına kat.” Amin.
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MÜSLÜMAN STİL

GİYİM KUŞAM
Esma Budak

ve aşırı kırışıklarla göz yormayan kıyafetler
seçmekte. Saç ve eşarp tercihleri, cildindeki ve dişlerindeki parlaklık, el ve parmak
zarafeti, ayakkabı seçimi, onu gören insanı
yormuyor, ferahlık ve hafiflik hissi veriyor.

MEDENİYET YOLCULARI

İşte Genç Müslüman Hanım ve Beylerin
uzaktan bile baksanız ŞIP! diye tanıyabileceğiniz, baştan aşağıya DİKKAT! çeken özellikleri;
Beylerin saçları ne tarafa gideceğini şaşırmış ya da sadece kafasının bir tarafında saç
demeti varmış gibi durmaz. Parlayan saçları,
taranmış ve ipeksi bir dokunuşa sahiptir. (2)
Bayanlar ise kıyafetleriyle uyumlu üzerinde
leke ve sökük izlerinin olmadığı, omuzlarına
süzülen eşarplarla stil dünyasında yerlerini
alıyorlar.

32

Genç Müslüman bu ay da stiliyle herkesi
kendine hayran etti. Soft asilliği ile takipçilerinden tam puan aldı. Bu sayımızda sizlerle Genç Müslüman Stilini mercek altında
tutacağız. Parlayan yıldızının arkasındaki
detayları ortaya çıkaracağız.
Yaşama küçük ve önemli dokunuşlarla rahatlık, ferahlık ve stil katan Müslüman Genç’in en
ilgi çeken tarafı baştan aşağı uyumlu bir bütünlüğe sahip olması ve verdiği hafiflik hissi. Evet,
yanlış duymadınız hafiflik. Yoğun ve burnunuzu kıran kokulardan uzak, (1) yırtık, sökük

bakımına çok dikkat ediyor ve
muhakkak düzenli epilasyon
yaparak vücudunu tertemiz
tutuyor. (4)
Beyaz ötesi beyaz takıntısından
uzak renk seçimi, rengin canlılığı değil kendisi özgüveni onu
farklı kılan özelliklerinden biri.
Kıyafetlerinde bu takıntılardan
çok şartlı şurtlu olmasına özen
göstermesi akranları arasındaki en
önemli farklılığı.
5 vakit abdest ve yemek öncesi,
sonrası el temizliği ellerine zarafet
katarken, tırnaklarının ellerinin arkasından bakıldığında görülmeyecek uzunlukta olması yine onu
farklı kılan özelliklerden biri olarak karşımıza çıkarıyor. Etek ve
pantolon boyları yerlere süpürge

olmamada ısrarlı. (5) Çamur ve
benzeri lekelerden uzak bir
mesafede duruyor. Ayakkabıları
ise en son nerelerde gezdiğini
ele vermemekte kararlı. Zar zor
yürünen modellerden ziyade
rahatlık ve konforu önde tutan
tiplerden. (6)
Şimdi size düşen aşağıdaki soruları yanıtlamak; Müslüman’ın
stilinde temizliğin yeri nedir?
Temizlik sizin stilinize ne kadar önemli?
Bu aylık bu kadar. Bir başka
Müslüman Stil başlığında buluşmak üzere
HOŞÇAKALIN :)
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Müslüman Genç Sitilin en ilgi çeken yönlerinden biri konuştuklarında ve güldüklerinde içinden geçilen küçük aynaları andıran
dişleri. Ciltlerinin göz alan parlaklığını neye
borçlu olduklarını sorduğumuzda düzenli
olarak aldıkları abdestten kaynaklandığını
söylüyorlar. Yemek sonralarındaki lavabo
ziyaretlerinizde onları ağızlarında diş fırçası,
ellerini yıkarken görmeniz sözlerinin ispatı
gibi karşınıza çıkıyor. (3)
Erkeklerde ilgi çeken bir özellik de yemek
ve içecek kalıntılarının bıyık ve sakallarında
rastlayamamanız. Sakalları karışık ve farklı
boylarda olmayan, en son nereye uzandığı
belli olmayan bir düzgünlükte olur. Otobüste ya da koltukta bir şekilde koltuk altı
konumunda kaldığınızda sizi rahatsız eden
kokuların olmamasının yegâne sebeplerinden birinin düzenli olarak yaptıkları epilasyon olduğu kesin. Evet, Müslüman Stil öz

Müslüman Sitilin ilham kaynağına dip
notları araştırarak ulaşabilirsin
Tirmizî, Edeb, 35. - Muvatta, Şa’r 7. - Müslim, Tahâret, 42.
Buhari, Libas 63. - Muvatta, Libas 12, Ebu Dâvud, Libas 30, İbnu
Mâce, Libas 7. - Tirmizi, Şemail s. 80; Buhari, Libas

