
MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK VE  
ÇEVRE BİLİNCİ* 

Temizlik anlam�na gelen “taharet” kelimesi kavram olarak 
maddî oldu u kadar manevî temizli i de kapsar.1 Hz. Peygam-
ber’in “ ” “mümin pis olmaz”2 buyurmas� mümin-
lerin manen temiz oldu u anlam�na gelir. Di er taraftan 
Kur’an’da mü riklerin necis/pis ve eytan i i amellerinin de 
“rics/pislik” olarak nitelendirilmesi,3 temizli in ve kirlili in sade-
ce maddî de il, ayn� zamanda insan�n amellerine ba l� olarak 
manevî ya da ahlâkî oldu unu da gösterir. Mü riklerin necis/kirli 
olarak nitelendirilmesinden kas�t da maddî aç�dan bedenlerinin 
ya da organlar�n�n pis/kirli olmas� yönüyle de il, bat�l itikatlar�
yönüyledir.4 Peygamber Efendimizin, 

“Temizlik iman�n yar�s�d�r”5 buyurmas� da maddî ve manevî 
temizli in iman ile ili kisini ortaya koymas� bak�m�ndan önemli-
dir. Burada temizli in iman�n yar�s� olarak nitelendirilmi  olmas�
da müminin manen pis olmad� � fikrinden hareketle maddî 
temizli i ihmal etmemesi gerekti ine yönelik güçlü bir tembihtir. 
Ayr�ca bir mümin için manevî kirlenme, inanç kirlenmesi, ki ili-
in yalpalamas� ve fiillerde tutars�zl�k olarak alg�lanabilir. Bu 

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Dr. Bünyamin OKUMU  taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Bkz. Elmal�l� Muhammed Hamdi Yaz�r, Hak Dini Kur’an Dili, tarihsiz, c. 8, s. 5450. 
2  Buhârî, “Gusl”, 23. 
3  Bkz. Tevbe, 9/28, 95; Mâide 5/90. 
4  Seyyid Sab�k, F�khu’s-Sunne, Beyrût 2002, c. I, s. 19. 
5  Muslim, “Taharet”, 1. 
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aç�dan taharet hem maddî bak�mdan temizli i hem de müminin 
tevhid inanc�ndaki tutarl�l� � kadar ahlâkî bak�mdan da sözü ve 
özünün tutarl� olmas� ve güzel ameller i lemesini kapsar.

Risalet görevinin hemen ba lang�c�nda Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’e insanlar� inzar/uyar� görevine Rabbini zikredip 
yücelterek ba lamas� yan�nda elbisesini de temiz tutmas�n�n
Allah taraf�ndan emredilmesi, temizli in mahiyetini aç�klamaya
hamledilmi tir. Allah öyle buyurmu tur:

 / / / / /
 /

“Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk da uyar. Rabbini 
yücelt. Nefsini ar�nd�r. irkten uzak dur. yili i, daha fazlas�n�
bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. Rabbinin r�zas�-
na ermek için sabret.”6

Burada zikredilen, âyetine “giysilerini, elbiseni te-
mizle” anlam� verildi i gibi “iffetli ve ahlâken temiz olmak” 
anlam� da verilmi tir ki, her iki anlam da âyetin özüne uygun-
dur. öyle ki; giysi ve elbise, bazen bunlar� giyen ki inin kendi-
sinden, bunlar�n temizli i de giyenin temizli inden kinaye olur. 
Nitekim “Filân ki inin ete i temizdir” denildi i zaman onun 
iffetli ve ahlâk�n�n temiz oldu u anlat�lmak istenir.7

Takva 
slâm dininin farz k�ld� � ibadetlerde, bütün emir ve yasakla-

r�nda, helâl ve haram k�ld� � eylerde gözetti i hedef Kur’ân’�n
temel kavramlar�ndan biri olan “takva” kelimesiyle izah edilebi-
lir. Kur’an’da Kubâ mescidine i aretle, takva üzere kurulan 
mescitte ancak temizli i ve temizlenmeyi seven kimselerin bulu-

                                                          
6  Müddessir, 74/1-7. 
7    Elmal�l�, Hak Dini Kur’an Dili, c. 8, s. 5450. 
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naca � zikredilerek hem temizlikle takva kelimesi aras�nda bir 
ili ki kurulmu  hem de Allah’�n bu kimseleri sevdi i belirtilmi tir.

“Orada hiçbir vakit namaz k�lma. Zira ilk günden temeli tak-
va üzerine kurulan mescitte namaz k�lman elbette daha lay�kt�r.
Orada temizlenmeyi seven adamlar vard�r. Allah da tertemiz 
onlar� sever.”8 Bu âyet ancak takva üzere in a edilen mescitlerin 
temiz toplum ve temiz bireyler olu turma amac�na hizmet ede-
bilece ini vurgular. Âyette temizlenmeyi ve temizli i seven kim-
selere övgü vard�r ve bunun kar �l� � olarak Allah’�n da temizli i
ve temiz olanlar� sevdi i zikredilmi tir. Dolay�s�yla Allah’�n bir 
kimseyi sevmesinin her iki anlamda temizlikle do rudan ili kisi
vard�r. Yüce Allah, 

“ üphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri 
sever”9 buyurmak suretiyle de maddî kirler yan�nda Allah’a 
ortak ko mak, inkâr etmek, ikiyüzlülük yapmak ve günah i le-
mek gibi manevî kirlerden, tövbe ve isti far ederek temizlenme-
nin Allah’�n sevmesinin temel art� olarak zikretmi tir.

slâm dini insanlar� sadece âhirete haz�rlamay� de il, bunun 
yan�nda insanlar için bu dünyay� bar� , huzur ve esenlik yurdu 
k�lmay� amaçlar. Bu amaca eri mek, do as�nda fücur ve takva-
ya meyli bulunan insan�n kendi nefsini ar�nd�rmakla ba lar,
yeryüzünde hüsn/güzellik ve adaleti hâkim, kubh/çirkinlik ve 
zulmü yok etme mücadelesiyle devam eder. Bu mücadelede 
takvay� gözetmek esast�r. Bunun için slâm dini namaz, oruç, 

                                                          
8  Tevbe, 9/108. 
9  Bakara, 2/222. 
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hac ve zekât ibadetlerinden as�l amac�n mümini takvaya eri -
tirmek oldu unu belirtir. te maddî ve manevî anlamda temiz-
likten maksat da bireysel ve sosyal faaliyetlerde takvan�n esas 
al�nmas�d�r. Yani her eyden önce yap�lan i lerde niyet ve amaç 
önemlidir. Bu ba lamda temizlik kavram� daha geni  bir anlam 
kazan�r.

Güzel Ahlâk Sahibi Bireylerden Oluşan Ölçülü 
Toplum 
Maddî ve manevî temizlikten maksat, insan�n bedenini, elbi-

sesini, bulundu u mekân� ve çevresini temiz tutmas� kadar kötü 
dü ünce ve duygulardan nefsini ve benli ini ar�nd�rarak güzel 
ahlâk sahibi olmas�d�r. nsan�n nefsini ve benli ini kötülükler-
den ar�nd�rmaya çal� arak iyilikleri meleke ve ahlâk haline ge-
tirmesi temizli in kemâlidir. Bu ba lamda insanlar aras� ili ki-
lerde temizli e riayet etmek; mekân� ve elbiseyi temiz tutmak ve 
bu artlar dâhilinde Allah’a ibadet etmek, ayn� zamanda, ma-
nevî temizli i ve güzel ahlâkî de erleri kazanmak için de esas 
al�nm� t�r. Bu itibarla temizlik, d�  temizlikten ba lar, iç temizlikle 
tamam olur. Temizlik, mekân/mescid kadar elbisenin ve görü-
nümün temiz ve nezih olmas� kadar gündelik hayat�m�zda; i
hayat�ndan, yiyip-içmeye ve ibadetlerimize kadar ölçülü olmak 
anlam�n� da ihtiva eder. Yüce Allah, 

“Ey Âdemo ullar�! Her mescitte ziynetinizi tak�n�n (güzel ve 
temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf 
edenleri sevmez.”10 buyurmak suretiyle müslüman�n sosyal 
hayatta nezafet ve nezahete dikkat etmesi gerekti i gibi yeme ve 
içmesinde, sair harcamalar�nda ölçülü olmas� gerekti ine de 
                                                          
10   A’râf, 7/31. 
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dikkat çekmi tir. Zira ölçüsüzlük, her halükârda maddî kirlen-
menin d� �nda manevî kirlenmeyi ve “ eytan�n vesvesesi”ne 
kap�larak psikolojik rahats�zl�klar� ve dengesizlikleri de berabe-
rinde getirebilir. Ayr�ca bu durum, gerek bireysel gerekse top-
lumsal hayatta ekonomik dengelerin sars�lmas�na ve toplumsal 
huzursuzlu a da yol açabilir. Ölçüsüzlü ün, israf ve a �r�l� �n
oldu u bir yerde e yan�n maddî ve estetik de eri kayboldu u
gibi insan�n manevî dünyas�nda düzensizlikler de ortaya ç�kar.
Bunun sonucu duygusal kirlenmeyi getirir ve insanlar�n birbiri-
ne güveni kaybolur. Onun için Allah israf etmeyi ve israf eden-
leri, a �r�l� � ve ölçüsüzlü ü sevmedi ini beyan etmi tir.

K�saca temizlikten ve ölçülü olmaktan maksat, insanlar�n
maddî ve manevî/psikolojik aç�dan sa l�klar�n�n korunmas� ka-
dar, âyetteki “ziynetleri tak�nma” ifadesi de, ayn� zamanda, 
giyim-ku ama, estetik anlay� a, insanlar aras� ili kilerde medenî 
ve ho görülü olmaya i aret eder. Bu anlay�  sayesinde insanî 
ili kilerde tedirginlik ve gerginlik yerini kararl�l�k ve dayan� ma-
ya, kin ve nefret ise dostluk ve sevgiye b�rak�r. Böyle bir top-
lumda insanlar birbirlerini haset ya da dü manl�kla de il, g�pta
ve takdirle izlerler.

Maddî ve Manevî Temizlikte Mescitlerin ve İbadet-
lerin Önemi 
Müslümanlar�n sosyalle mesinde mescitler/camiler, Kâbe ör-

ne inde oldu u gibi, en önemli fonksiyonu icra etti inden, sos-
yal ili kilerde mescitler, birer toplant� mekânlar� olarak, hem 
insan�n hem de toplumun temizli inin ve karakterinin aynas�
konumundad�r.



 Maddî-Manevî Temizlik ve Çevre Bilinci | 215

“Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplant� ve güven yeri k�lm� t�k.
Siz de Makam-� brahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. 
brahim ve smail’e öyle emretmi tik: ‘Tavaf edenler, kendini 

ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi)
tertemiz tutun’.”11

Bu âyette tavaf, rükû ve secde ederek kendini ibadete veren-
ler için Kâbe’nin temiz tutulmas�n�n zikredilmesi ve ayn� zaman-
da oran�n bir güven yeri oldu unun vurgulanmas�, temizlik, 
ibadet ve emniyet aras�nda s�k� bir ili ki oldu unu gösterir. Kâ-
be’yi Allah için tavaf etmek ve hac ibadetini yerine getirmek 
için müminlerin orada toplanmas� Hz. brahim ile ba layan
kadîm bir uygulamad�r.

Zikretti imiz âyette Kâbe’nin bir emniyet mekân� olarak te-
miz tutulmas�n�n emredilmesinden hareketle slâm dininin top-
lumsal hayatta veya bir arada ya arken özellikle emniyet ve 
temizlik hususlar�n� önemsedi i söylenebilir. Bunlardan birincisi 
can ve mal güvenli i ile ilgilidir. kincisi de sa l�k aç�s�ndan 
önem arz eder. Bunun için müslümanlar�n Mekke/Kâbe’de hac 
ibadeti için bir araya topland�klar�nda bir yandan Allah’a ibadet 
ederek manevî ar�nman�n, tövbe ve isti farla temizlenmenin 
önemini hat�rda tutarken di er yandan maddî temizli e de bi-
rinci dereceden riayet etmeleri mümin olman�n getirdi i bir 
zorunluluktur. Bu aç�dan ister hac ve umre için Mekke’de, ister-
se ba ka bir vesile ile ba ka bir mekânda olsun bir araya topla-
nan ve birlikte ya ayan insanlar�n birbirlerinden emin olmas� ve 
temizli e dikkat etmeleri Allah’�n inananlar üzerinde bir hakk�
oldu u kadar kendi sa l�k ve güvenlikleri için de birinci derece-
den önemlidir.

Hac ibadetinde oldu u gibi, ibadetlerden maksat ve hikmet, 
bireyi ve toplumu kötülüklerden ve kirli i lerden ar�nd�rmakt�r. 

                                                          
11  Bakara, 2/125. 
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Nitekim namaz ibadetinden maksat, müminleri hayâs�zl�ktan ve 
kötülükten al�koymakt�r.12 Namaz ibadetinin s�hhatinin artlar�
olarak hadesten ve necasetten tahareti içeren abdestin zikredil-
mesi, slâm dininin temizli e verdi i önemi gösterir. Kur’ân-�
Kerîm’de öyle buyurulur: 

 .

“Ey iman edenler! Namaza kalkaca �n�z zaman yüzlerinizi, 
dirseklere kadar ellerinizi ve -ba lar�n�za mesh edip- her iki 
topu a kadar da ayaklar�n�z� y�kay�n. E er cünüp iseniz iyice 
y�kanarak temizlenin. Hasta olursan�z veya seferde bulunursa-
n�z veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya 
kad�nlara dokunur (cinsel ili kide bulunur) da su bulamazsan�z,
o zaman temiz bir topra a yönelin. Onunla yüzlerinizi ve elleri-
nizi mesh edin (teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük 
ç�karmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki 
nimetini tamamlamak ister ki ükredesiniz.”13

Allah, burada, kullar�na bir külfet ve zorluk de il, fakat temiz 
olmalar�n� ve temizlenmelerini emretmi tir. Ayn� zamanda Allah 
bu âyetle insanlar�n çevreyle ili kisindeki ünsiyeti ve yak�nl� �
temizlik üzere kurmu , temizli in en temel unsuru olan suyun 
bulunmamas� halinde bile temiz topra �, hükmî anlamda insa-

                                                          
12  Bkz. Ankebût, 29/45. 
13   Mâide, 5/6. 
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n�n temizlenmesine vesile k�lm� t�r. Bunun için f�k�h kitaplar�nda 
“taharet/temizlik” bahsi necasetten taharet (görünen maddî 
pisliklerden temizlenmek) ve hadesten taharet (hükmî kirlilik 
halinden ya da görünmeyen manevî pislikten temizlenmek) 
olarak iki aç�dan ele al�nm� t�r. Taharetin f�k�h eserlerinde birin-
ci bahis olarak yer almas� slâm’da temizli e her alanda verilen 
önemi gösterir. Hac, kurban ve namaz ibadetlerinde oldu u
gibi oruçtan maksat da müminleri takva sahibi k�larak ahlâken 
güzelle tirmek,14 zekâttan maksat ise hem mal� temizlemek hem 
de nefisleri tezkiye etmektir.15 Dolay�s�yla slâm dini bütün emir 
ve yasaklar�nda hem maddî hem de manevî bak�mdan temiz bir 
birey ve temiz bir toplum olu turmay� amaç edinir. Bunu ger-
çekle tirmeyi müminlerinin mesuliyetine tevdi eder.  

Çevre ve Temizlik 

Kur’an, yeryüzünde fitne ve fesat ç�karmay�, ekini ve nesli 
yok etmeyi, yeryüzünü ifsat etmeyi yasaklar; onu imar ve �slah 
etmeyi emreder. slâm dinine göre nas�l ki insan yarat�l� �ndan 
temizdir, ayn� ekilde çevre de temizdir. nsan�n birinci görevi 
hem kendi temizli ini hem de çevrenin temizli ini korumakt�r. 
Bu durum, maddî bak�mdan oldu u gibi manevî bak�mdan da 
temiz olmay� gerektirir. Burada Kur’an’�n hiçbir eyin fayda 
vermeyece i mah er gününde ancak tertemiz bir kalbin fayda 
verece i ihtar�n� hat�rlamak gerekir. Bu, tevhid inanc�na dayal�
çevre bilincinin yeniden in as�yla mümkün olur. Bu bilinç hali, 
Yarat�c�-yarat�lan ili kisinde, yarat�lm� lar�n en ereflisi olarak 
sorumlulu u üstlenen insan�n di er canl�larla, çevresiyle ve 
kendisiyle uyumunu ve ho nutlu unu Cenâb-� Hakk’�n ho nut-
lu u ve r�zas� olarak mütalaa eder. Kâinat Allah’�n varl� �na ve 
birli ine delâlet eden belgelerle doludur. Ayn� zamanda Allah’�n
bütün s�fatlar�n�n tecelligâh�d�r. Öyleyse insan gerçekte ilâhî 
muhite gark olmu tur. Önemli olan bunu fark edebilmektir.  

                                                          
14  Bkz. Bakara, 2/183. 
15  Bkz. Tevbe, 9/103. 
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“Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah’a aittir. Allah her eyi
ku atan muhittir.”16 Bizim kendisine dönece imiz nihai çevre 
O’dur.

Kâinattaki harikulâde nizam ve tabiatta tecelli eden güzellik-
ler insan�n gözüne ve gönlüne hitap etti i kadar maddî ve ma-
nevî ihtiyaçlar�n� da kar �lar; kâinat insan� bu güzelli in ve ilha-
m�n kayna �n� ke fetmeye ça �r�r. Gerçekte bu ça r� Allah’tan 
gelir. Allah insandan kendisini bilmeyi ve kâinat� ke fetmesini
istemi tir. Bu ke if sonuç olarak insana Allah’�n yarat�c�l� �n�,
Rabli ini bildirir. Dolay�s�yla insan�n çevreyle ili kisi Allah mer-
kezlidir. Onun için do al yasalar “sünnetullah” olarak isimlendi-
rilir. Do a ile insan aras�nda dinî bir ba , gayeli bir ili ki vard�r.
Tabiat, üzerine dü en görevi kusursuz yerine getirmektedir. 
Öyle ki Kur’an, cans�z varl�klar�n bile Allah’� tesbih ettiklerinden 
söz eder. nsan�n da birinci görevi Allah’� tesbihtir. Bu tesbihte 
kâinat ve insan iç içedir; iki din karde i gibidir. Sonuçta insan 
ile kâinat aras�nda hukukî oldu u kadar ahlâkî bir ili ki de var-
d�r. Bu ili kide sorumluluk insana yüklenmi tir. nsan, kâinattaki 
bütün varl�klar�n hukukunu korumakla ve onlara kar � ahlâkl�
davranmakla mükelleftir.

badet mekânlar�n�n, sosyal çevrenin ve bireyin temizli i birbi-
rini tamamlayan unsurlard�r. Bunlardan birinin kirlili i bireyin te-
mizlikteki hikmeti kavrayamad� � anlam�na gelir. Maddî ve manevî 
temizlik insan ve toplumun dünyas�nda iki aç�dan yer eder: 

a) Mekân�n ya da nesnenin temizli i; bu ba lamda Allah’�n
yaratt� � her ey aslî itibar�yla temizdir. Her eyin do all� �yla 
temiz tutulmas� ve asl�na uygun olarak korunmas� gerekir. Bu 
anlay�  çevre bilincini ve çevrenin de erini ortaya koyar.

                                                          
16  Nisâ, 4/126. 
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b) ahs�n ya da insan�n temizli i; bu da bir ahs�n elbisesinin 
temizli inden bedenine kadar maddî bir temizli i ifade etti i
gibi, niyet ve anlay� �ndan kalp temizli ine kadar hükmî temizli-
i de ifade eder. Bu temizlik ahlâkî bir kazan�m olarak ho görü, 

sevgi ve yard�mla mayla davran� a yans�y�nca maksat hâs�l
olmu  olur.

Çevre sorunlar�n�n gittikçe yo unla arak artmas� II. Cihan 
Harbi’nden sonra Bat�’da ba layan sanayile me hamlesiyle ve 
buna ba l� olarak metropol ehir hayat�na geçi le birlikte olmu -
tur. Büyük ehirleri tehdit eden en büyük tehlike gürültü ve 
hava kirlili i oldu. Bununla birlikte geli mekte olan ya da azge-
li mi  ülkelerdeki çarp�k ehirle me, plans�z ve bilinçsiz göç, 
beraberinde daha birtak�m sorunlar� da getirdi. Sa l�k ve e itim
yan�nda güvenlik sorunu, insan�n maddî ve manevî bak�mdan
tehdit alt�nda olu u ve insan�n sadece do al çevreye de il kendi 
cinsine kar � bile yabanc�la mas� makinele en dünyada sanayi 
toplumunda teknolojik geli menin ortaya ç�kard� � sorunlard�r.


