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Giriş 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman 

çıkaracağı günü gözetle… Bu elem verici bir azaptır” (Duhan, 44:10-11.) buyurarak çevre 
kirliliğinin büyük bir azap olduğunu ifade etmektedir. Sani-i Hakîm olan Allah her şeyi 
mükemmel yaratmıştır. Sânî-i Hakîm demek, yaratılan her şeyin mükemmel bir sanat eseri 
olduğunu, hakîmin de hikmetle, pek çok fayda ve maslahatlara hizmet edecek şekilde 
yarattığını ifade etmektedir.  

Evet, Allah Sani-i Hakîmdir. “Gözünü çevir bak, hiçbir yerde bir kusur görecek misin? 
Sonra defalarca bak! Gözün hiçbir kusur bulamayarak yorgun bir şekilde sana dönecektir” 
(Mülk, 67:3-4.) Ve Allah Munazzım ve Mukaddir’dir. Her şeyin kaderini takdir etti ve her 
şeyi planladı. Kader Allah’ın planıdır. O her şeyi mükemmel düzende ve ölçülü olarak 
yaratmıştır. Düzen ve nizamdan ilim ortaya çıkar. Zira her şey Allah’ın koyduğu 
“Sünnetullah” ve “Adetullah” denilen kanunlara tabidir. Allah kâinatta tüm varlıkların uyması 
gereken temel kanunları koymuştur. Tüm varlıklar bu kanunlara uyarak hayatlarını devam 
ettirirler. İnsanlar da Allah’ın dünyaya ve eşyaya koyduğu kanunları keşfederek kendi 
faydasın kullandığı zaman teknik ve teknolojik gelişmeleri sağladığı gibi, kültür ve 
medeniyeti de bu şekilde geliştirir. Kainattaki fizik kurallarını sembolik ifadesine de 
matematik denir. Allah her şeyin sayısını bilir, her şeyi sayar ve her şey ölçü ve matematik 
iledir. Bu husus Rahman Suresinde “Allah semayı yükseltti ve mizanı, ölçüyü koydu. Sakın 
sizler de ölçüden ve mizandan şaşmayın. Ölçüyü iktisat ve adaletle ikame edin!” (Rahman, 
55:7-9.) buyurarak ifade eder ve bizleri her konuda ölçülü, iktisatlı ve adil davranmaya davet 
eder.  

5 Haziran 1992 yılında Brezilya, Rio De Janerio’da BM Çevre ve Gelişme Konferansı 
(UNCED) konferansı düzenlendi. 178 ülkeden birçok delege ve diplomat burada “Gündem 
21”i hazırladılar. Bu konferansta 21. Yüzyıla girerken “Daha Temiz ve Daha Sağlıklı Çevre” 
için neler yapılması gerektiği tartışıldı.  

20. Asır Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Helaket ve Felaket Asrı” oldu. İnsanlar dünyayı 
her yönden tahrip ettiler. Teknik ve teknolojik gelişmeleri amacı dışında dünyayı tahrip için 
kullandı. Ayrıca Allah’ın insanların emrine ve hizmetine verdiği yer altı ve yer üstü 
zenginlikleri ve değerli nimetleri iktisat kurallarına ve adil bir şekilde değil, tahrip ederek ve 
israf ederek tüketti. Sadece Akdeniz’e yılda 650 bin ton petrol türevleri, 120 bin ton mineral 
yağ, 60 bin ton deterjan, 100 bin ton civa, 38 bin ton kurşun, 21 bin ton çinko, 320 bin ton 
fosfor ve 800 bin ton azot akıtmaktadır. Av hayvanları tüketilmekte, saatte 3000 dönüm 
orman yok edilmektedir. Yeryüzü atıklarla kirletilmektedir.  



Dünyadaki kirlenmenin %50’si son 1960-1992 yılları arasında 30 sene içinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu istatistikî veriler korkutucu boyuttadır. Milattan önceki devirden 
zamanımıza kadar yapılan tahribatın boyutları ile son otuz yıldaki tahribat kıyas edilirse 
korkunç neticeleri görülecektir.  

Bu büyük tahribatı ve felaketi önlemek her insanın vazifesi olmalıdır. Zira yüce 
Allah’ın temizlik ve iktisat emri tüm insanlaradır. “Allah Tevbe edenler ve temizlenenleri 
sever.” (Bakara, 2:222.) İnsanlın ne zaman Allah’ın bu emrine kulak verir uygularsa dünyayı 
ve kendilerini büyük bir felaketten kurtarabilir.  

 
Çevre Kirliliği Nedir? 
İnsanın olduğu yerde problem vardır. İnsan faaliyetinin ürünü olarak havada, suda ve 

toprakta meydana gelen olumsuzluklarla ekolojik dengenin bozulması ile ortaya çıkan koku, 
atık ve gürültülerin çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuca “Çevre Kirliliği” denir. 

XX. Asır insanı dinden uzaklaşmanın sonucu olarak ilmin teknolojiye uygulanması 
neticesinde “Bilimsel Devrim” diye “Bilim eşittik kuvvet” sloganı ile “İlmi” “Din” yerine 
koyarak Pozitivizm, Materyalizm ve Pragmatizmi arka arkaya deneme neticesi insan ile 
Allah’ın insanın hizmeti için yarattığı tabiat arasındaki dengeyi bozmuştur. Endüstriyi çevreyi 
tahrip etme pahasına menfaate vasıta haline getirmiştir.  

Dünyadaki olaylar Allah’ın hikmeti gereği sebep-sonuç ilişkisine dayanır. Ayağınıza bir 
diken batmış ise onu oraya atan bir insandır. Yüce Allah “Başınıza gelen musibetler kendi 
ellerinizle işlediğiniz günahlarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder” 
(Şura, 42:30.) buyurur. 

Çevre kirliliğinin gerçek sebebini, hızlı nüfus artışında, şehirleşmede ve sanayileşmede 
arayanların çözüm üretmeleri mümkün değildir. Çevre kirlenmesinin en büyük sebebi kültürel 
kirlenmedir. Gerçekte kirlenen çevreden önce kültürdür. İnançsızlık ve iman zaafı ile beraber, 
kalp kirliliği, kafa kirliliği ve ruh kirliliği… Asıl mesele budur.  

Allah temizdir, temizleri sever. Kur’an-ı Kerim “Allah tevbe edenleri ve her nevi 
kirlerden temizlenenleri sever” (Bakara, 2:222.) buyurur. Temizliği imandan sayan dindir. 
İbadet için, ruh, beden, elbise, ev ve çevre temizliğini şart koşan dindir, İslamiyet’tir.  

Tarihte ilk “Çevre Vakfı”nı kuran Fatih Sultan Mehmet’tir. Haliç’i korumak için vakıf 
kurmuş ve temizliğine önem vermiştir. Ormanları korumak için de çıkardığı fermanda 
“Ormanımdan bir dal kesenin başını keserim” demiştir.  

 
İnsanın Değeri ve Kâinatın Dengesi  

 
Yüce Allah “Biz insanı en güzel 

şekilde yarattık” (Tin, 95:4.) buyurarak 
insanı kâinata bir mihenk, bir ölçü ve denge 
unsuru olarak yaratmış ve her şeyi insana 
göre dizayn etmiş, tanzim etmiş ve 
düzenlemiştir. Hz. Ali (ra) “Zu’meder misin 
ki sen küçük bir cirimden ibaretsin. Sende 
büyük alem dürülmüştür” der.  

İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. 
(Bakara, 2:30.) Yani yeryüzünde tasarrufa 
memurdur. Tüm varlıklar onun emrine 
verilmiştir. Onlarda istediği gibi tasarruf edebilir. Ancak bunu yaparken israfa kaçmaması, 
Allah’ın koyduğu sınırları, yasakları aşmaması gerekir. Yüce Allah mülkün sahibidir ve 
insana emaneten vermiştir, yoksa insana temlik etmemiştir. İnsan bu sorumluluk içinde 



“Emanet-i Kübra” olan kendi vücudunu ve onunla alakalı olan çevreyi ve varlıkları “İktisat ve 
Adalet” kanunu çerçevesinde tasarrufa yetkilidir.  

Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız saymakla bitiremezsiniz. (Nahl, 16:18.) 
İnsanın vazifesi mahlukata ve nimetlerine bakarak kendi aczi ve fakrını görüp Allah’ın 
varlığını ve birliğini idrak etmek ve Allah’ın kudretini ve Allah’a olan ihtiyacını anlamak, 
ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve tekâmül etmektir.  

Teknik ve teknoloji insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kendisine birer nimet olarak 
verilmiştir. Bu insanın gücünü artırmamış, acizliğini ve Allah’a olan ihtiyacını artırmıştır. 
Zira, çadırda ve tek katlı bir evde yaşayan insan depremde zarar görmezken günümüz 
teknolojisi ile yapılan 50-60 katlı devasa binalarda binlerce insanın ölümüne sebep 
olmaktadır. Ata ve merkebe binen insan düştüğü zaman zarar görmezken, uçak, tren ve otobüs 
kazalarında yüzlerce insan ölmektedir. Bu durum göstermektedir ki teknik ve teknoloji 
insanın Allah’a daha çok sığınmaya ve Allah’ın yardımına daha çok ihtiyaç duymaya sevk 
etmektedir. 

İnsanın bir diğer vazifesi de Allah’ı hamd ile teşbih eden mahlukatın lisan-ı hâl ile 
yaptıkları bu tesbihatı şuurlu bir şekilde anlayarak kendisi de onların tesbihatına şuurlu bir 
şekilde dili ile iştirak ederek Allah’ı teşbih etmek, nimetlerine hamd etmek ve azametine ve 
kibriyasına Allahü Ekber demek, kendisinden başka ilah olmadığını görerek ve bilerek tehlil 
ile ona iman etmektir.  

Fizik, Kimya, Biyoloji, Ekoloji, Astronomi, Zooloji ve Botanik gibi bilumum fenlerin 
şehadeti ve keşfiyatı ile kâinatta ve tabiatta büyük bir denge ve düzen vardır. Mükemmel bir 
nizam ve intizam vardır ki tüm varlıklar belli kanunlara bağlı olarak hareket ederler. 
Mahlukatın an akıllı ve şuurlu olanı ve varlıklardaki bu denge ve düzeni bilen ve anlayan 
insandır. İnsan bu denge ve düzeni kuramadığına göre, akılsız ve şuursuz, ilim, irade ve 
kudretten yoksun diğer varlıkların ne ferden ve ne de birbirleri ile anlaşarak böyle bir düzeni 
ve dengeyi kurması, kanunları koyarak her şeyi ona bağlamaları mümkün değildir. Öyle ise 
herkesin ve insanların dahil ve tabi olduğu bu denge ve düzeni, tabiat kanunlarını onların 
dışında sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi, varlığı kendi zatının gereği, hiçbir şeye muhtaç 
olmayan bir “Vacibu’l-Vücut” vardır ve o bu varlığı yaratıp bu düzeni kurmuş ve tüm 
varlıkları belli kanunlara tabi kılmıştır. Bunu anlayan ve idrak eden insan akıldır. Bundan 
anlaşılıyor ki akıl sahibi insanın vazifesi Allah’a iman ve itaattir. İnsan bunu idrak ettiği ve 
itaat ettiği zaman hür bir birey olarak Allah’ın memuru ve askeri olur. Bir memur ve asker 
şerefle bu vazifeyi kabul edip vazifesi gereği kanunlarına itaat ettiği gibi itaat ederek şerefli 
bir mertebe ve makama çıkmış olur. 

Yüce Allah insanlara gönderdiği kitabında bu hakikatleri şöyle izah eder:  
“Biz her şeyi kaderle yarattık ve onlara bir kader tayin ettik.” (Kamer, 54:49.) 

“Üzerinizdeki semaya bakmaz mısınız? Onu nasıl bina etmişiz ve yıldızlarla nasıl süslemişiz. 
Onun hiçbir noksanı, eksiği ve gediği yoktur.” (Kaf, 50:6.) “Güneş ve ay belli bir hesaba göre 
dönerler.” (Rahman, 55:5.) “Rahmanın yaratmasında hiçbir kusur ve uyumsuzluk 
göremezsin” (Mülk, 67:3.) “Güneş ve ay belli bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya, 21: 
33.) 

Yüce Allah bu ayetleri ile kainattaki mükemmel düzene dikkatleri çekmekte ve bunları 
yaratanın ancak Allah olduğunu ifade etmekte ve her türlü şirk ve inkârı reddetmektedir. 
Kainattaki mükemmel yardımlaşma ve denge vardır ve bu dengeyi korumak her Müslümanın 
ve insanın vazifesidir. Allah bu dengeyi canlılar ve varlıklar arasındaki yardımlaşma, rızık ve 
ihtiyaç kanunları ile korumaktadır. İnsan da yardımlaşma ile bu dengeye uyum sağladığı 
ölçüde Allah’ın sevgili bir kulu olur. Denge korunduğu zaman çevre kirliliği de söz konusu 
olmaz. İnsan zararlı haşerelerden korunmak için onları öldürücü zehirli ilaçlarla değil, yine 
dengeyi sağlayan o canlılarla beslenen diğer canlıları türetmekle ve tabiattaki dengeyi 
koruyarak çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olur. 



 
İslam ve Temizlik 

“Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet, 1.) 
 

İslam temizlik dinidir. Hem kalp temizliğini hem de 
beden ve çevre temizliğini emreder. Yüce Allah Kur’ân-ı 
Kerimde “Allah çok temizlenenleri sever” (Tevbe, 
9:108.) buyurur. Kur’ân-ı Kerim insanlığa temiz olmayı 
ve temiz şeyleri yemeyi emreder ve şöyle buyurur: “Ey 
İnsanlar! Temiz ve helal şeyleri yiyin, şayet Allah’a itaat 
ediyorsanız Ona şükredin!” (Bakara, 2:172, 222; Tevbe, 
9:108.) 

1. Yüce Allah ibadet için ve Kur’an okumak için abdest almayı emretmiştir. (Maide, 
5:6.) Peygamberimiz (asm) her zaman abdestli olmayı tavsiye etmiştir. Abdest 
bozduğunuz zaman abdest alan kimse daima abdestli olur. Abdestli olan kimsenin 
iyilik ve ibadet sevabı bire on değil, bire yirmi olur. Bu durumda bir Müslüman her 
gün en az üç ve beş defa abdest alarak elini, ayağını, yüzünü ve kollarını temizlemiş 
olur.  

2. Peygamberimiz (asm) ağız temizliği için “Misvakı” emretmiştir. “Ümmetime zor 
geleceğini bilmeseydim her namazda misvakı emrederdim” (Buhari, Cuma, 8; 
Temenni, 9; Müslim, Tahare, 25.) buyurmuşlardır. Namazda demek namaz için 
abdest alırken misvak kullanmaktır. 

3. Yüce Allah beden temizliği için gusül almayı, yani yıkanmayı emretmiştir. Bu 
yıkanma Allah’ın emrettiği şekilde olursa ibadet olur. Şartları da niyet ve ağız-burun 
dahil bütün bedeni yıkamaktır. (Nisa, 4:43; Maide, 5:6.) Ayrıca cünüp olduğumuz 
zaman da gusül abdestini emretmiştir. Böylece Müslüman her zaman tertemiz bir 
durumda bulunur. Böylece temizlik imanın yarısı olmuş olmaktadır. Zira imandan 
sonra itaatin ve ibadetin ön şartı temizliktir. 

4. Yüce Allah Peygamberimize (asm) ilk olarak okumayı emretmiş (Alak, 96:1-4.) 
İkinci olarak da “Elbiseni temizle!” (Müddessir, 74:4.) ferman etmiştir. Böylece 
güzel ve temiz giyinmek Allah’ın emridir. İnsan Allah’ın emri olduğu için temiz 
giyinirse Allah’a ibadet üzere bulunur. Allah’ın kendisinden razı olduğu iyi bir insan 
olur. 

5. Namaz kılan bir Müslüman namaza başlamadan önce abdest alarak el-ayak ve yüz 
temizliği, elbise temizliği ve namaz kılacağı yerin temizliğini yapmak zorundadır. 
Zira bunlar namazın dışındaki farzlardandır. “Necasetten Taharet” ve “Hadesten 
Taharet” namazın 12 farzından ikisidir. 

6. Saç sakal temizliği de dinimizde emredilmiştir. Saçı sakalı karışık bir şekilde gelen 
birisine Peygamberimiz (asm) “Birinizin şeytan gibi saçı sakalı dağınık gelmesinden 
düzgün gelmesi iyi değil midir?” buyurur. Kendisi de dışarı çıkacağı ve birini eve 
kabul edeceği zaman suya bakarak saçını ve sakalını düzeltirdi. (Muvatta, Şa’r, 7.) 
“Saçı olan saçına ikram etsin” (Ebu Davud, Tereccül, 3.) buyurarak saçını temiz ve 
düzgün tutmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimizin (asm) saçları omuz hizasına 
kadar uzun idi. Ancak İmam-ı Gazali (ra) “Bizim zamanımızda saçı uzatmak 
Rafizilerin ve Şiilerin adeti halini alınca biz onlara benzememek için kesmeyi tercih 
ettik” demiştir. Çünkü İslam alimleri “Peygamberin sünneti ehl-i bid’anın adeti 
olunca o sünneti terk etmek gerekir. Zira Peygamberimiz (asm) “Bir kavme 
benzeyen ondandır” (Ebu Davud, Libas, 4.) hadisine uyarak ehl-i bid’aya 
benzememek gerekir” demişlerdir.  

  



 
İslam’da Çevre Temizliği 
Yüce Allah her şeyi temiz ve güzel 

yaratmıştır. “O her şeyi güzel yaratmıştır.” (Secde, 
32:7.) İnsan elinin değmediği her şey ve her yer çok 
temiz ve güzeldir. İnsan bu temizliğe ve güzelliğe 
hayran olmaktadır. Allah’ın “Kuddüs” ismi nezafeti 
ve temizliği gerekli kılmaktadır. Bu sebeple yeryüzü 
tertemizdir.  

Peygamberimiz (asm) “Yeryüzü benim için 
temiz kılındı ve mescit oldu. Onun için ümmetim 
vakti gelince bulunduğu mekânda namazını kılsın” (Buhari, Salat, 56; Müslim, Mesacid, 3.) 
buyurmuşlardır. Bu sebeple yeryüzünde taşların, toprak ve çayırların üzerinde namaz kılınır. 

Peygamberimiz (asm) çevreyi insanların gördüğü gelip-geçtiği yerleri kirletmeyi 
yasaklamıştır. “Yol kenarlarına, insanların istirahat edeceği ağaç altlarına, gölgeliklere ve 
durgun su kenarlarına pislik dökenler ve abdest bozanlar lanete uğrarlar” (Müslim, Taharet, 
68; Mesacid, 72.) buyurmuştur. 

İslam alimleri “İlmihal” kitaplarında “Temizlik Bölümü”ne en az 50-60 sahife 
ayırmışlar ve Abdest ve Gusül dışında beden, elbise ve çevre temizliği üzerinde Ayet ve 
hadislerin emirleri doğrultusunda izahlar yapmışlardır. Bu da İslam’ın beden ve çevre 
temizliğine verdiği önemi gösteren en büyük delillerden birisidir. 

Temizliği insan bedeninde cereyan eden kandaki alyuvarlardan, ciğerimizden ve 
tabiattan öğrenmeliyiz. İnsan bedeninde her bir hücrenin temizliği alyuvarlar tarafından 
yapılırken, tabiatta da yüce Allah “Kuddüs” isminin gereği olarak yeryüzünü tertemiz yapmak 
için koyduğu “Rızık Kanunu” ile ve sıhhıye memurları vasıtasıyla temizlik yapmaktadır. Bu 
temizliği anlamak için Bediüzzaman’ın “Kuddüs İsmi” tefsirine bakmak lazımdır. (Lem’alar, 
30. Lem’a, 350-360.) 

 
 
İslam’da İsraf Haramdır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Yiyin için, israf etmeyin!” (A’raf, 7:31.) ferman eder. 

Bu ayet her konuda israfı yasakladığı gibi, “Harcama konusunda ne israf ne de cimrilik 
yapmayın, ikisi arasında bir yol tutun!” (Furkan, 25:67.) ayeti de mal ve para konusunda takip 
edilecek ölçüyü vermiştir.  

Allah insana nimet olarak verdiği malların saçıp savrulmasına, boş yere, heva ve hevese 
uygun harcanmasına razı olmaz. “Elindekini saçıp savuranlar şüphesiz şeytanın arkadaşı 
olmuşlardır” (İsra, 17:27.) buyurarak israf edenlerin şeytanın tuzaklarına düşeceklerini haber 
vermiştir. Gerçekten de mallarını israf ederek bitirenler sonunda sefalet çukuruna düşerek ele 
güne muhtaç oldukları gibi, namus, şeref ve haysiyetlerini de yitirerek başkalarına kul ve köle 
olurlar. Bu ise şeytanın istediği şeydir.  

Peygamberimiz (asm) ahir zamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan’ın elinin delik 
olacağını, yani çok müsrif olacağını ve insanları israfa teşvik ederek kendi tuzağına düşürüp 
aldatacağını, dünyalarını ve ahiretlerini berbat edeceklerini haber verir. 

Yüce Allah malın kazanılmasını, yani kendisinin yarattığı ham maddeleri işleyerek 
mamul madde haline getirilmesini ve insanlığa faydalı şekilde üretimin artırılmasını, böylece 
kişinin ve toplumun zenginleşmesini istemektedir. Zenginlik kaynakları Allah’ın yarattığı 
toprak, hava, su, güneş, yer altı madenleri, yer üstündeki hayvanlar, ormanlar ve bitkiler gibi 
zenginliklerdir. İnsan bunları işleyerek üretimi artırıp zenginleşmeli ve Allah’ın nimetlerinden 
istifade ederek Ona şükretmelidir. 



“Nimetleri ve ekinleri yaratan Allah’tır. Meyvesinden yiyin, topladığınız gün onun 
zekatını da verin; ama israf etmeyin. Allah müsrifleri sevmez” (En’am, 6:141.) buyurur. Bu 
ayette emredilen zekât malın kırkta biridir.  Bitkilerde ise bu her sene yeniden üretilen mal 
olduğu için onda birdir. Hayvanlarda ise her sene yeniden değil, önceki senelerden de kalan 
mallar, koyunlar, keçiler olduğu ve her sene bunların yavrularını da hesaba kattığınız zaman 
kırkta bir olur. Yüce Allah kendi rızası için dahi olsa malın fazlasının harcanmasını 
istemeyerek onda ve kırkta birinin verilmesini geri kalanının ise korunmasını istemektedir. 

 
Mallar Allah’ın nimetidir. Bu sebeple 

hürmete ve korunmaya layıktır. Kur’an-ı 
Kerimde koyun, keçi, inek, manda ve deve gibi 
insanların emrine verilen hayvanlara 
“Nimetler” manasında “En’âm” denilmiş ve bu 
bir büyük sureye isim olmuştur. Bunu iyi 
anlamak gerekir. Allah’ın verdiği malların 
korunması bu bakımdan Allah’a şükür 
mesabesindedir. İsraf ise şükre zıttır. Bu husus 
Bediüzzaman Said Nursi’nin “İktisat ve Şükür 
Risalesinde” çok güzel bir şekilde izah 

edilmiştir. Peygamberimizin (asm) “Akar su kenarında da olsanız suyu israf etmeyiniz” (İbn-i 
Mâce, Tahâre, 48.) hadis-i şerifi bu konuda çok anlamlıdır. 

Bu sebeple ekmeğe saygı göstermeyi Peygamberimiz (asm) emretmişlerdir. “Kim 
sofrada dökülen kırıntılardan yerse Allah ona rahmet nazarı ile bakar” (İbrahim Canan, 
İslam’da Çevre Sağlığı, s.127.) buyurmuşlardır. Ekmeğe saygı göstermek Allah’ın rahmetinin 
celbine vesile olduğu gibi berekete de sebeptir. Bu hadis-i şerif Allah’ın nimetlerine saygının 
önemini ifade eder. Nimetler içinde ekmekten misal verilmesi ise insanların her zaman ihtiyaç 
duyduğu ve her zaman gözü önünde nimet olarak bilindiği içindir. Yoksa bu saygı ve hürmet 
ekmeğe has değildir. 

Ekmeğe saygı gerektiği gibi emeğe de saygı gösterilmelidir. Zira ham maddeyi mamul 
madde haline getiren insanın emeği ve çalışmasıdır. Bu sebeple çalışanın hakkını vermek ve 
emeğine saygı göstermek de o işin, nimetin bereketlenmesine ve Allah’ın rahmetine ve 
inayetine nail olunmasına sebeptir. İnsanların emeklerinin karşılığını vermeyen cimriler 
kazançlarının bereketini görmedikleri gibi, kazançları ve malları onların sıkıntılarını 
artırmaktan başka bir şey yapmaz. Bu da dikkat edilmesi gereken en önemli iktisadi bir 
prensiptir. Nitekim Peygamberimiz (asm) “İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz!” (İbn-i 
Mace, Ruhûn, 4.) ferman etmiştir. Bu emeğe saygının en önemli bir ölçüsüdür. 

İslam israfı yasaklamış olduğu halde ne var ki israf yüzünden kendimizi fakirlikten ve 
sıkıntılardan kurtaramamaktayız. Bu konuda maalesef en üst mevkideki yöneticilerimiz bize 
iyi örnek olmamakta, halkı kendi tutumları ile israfa teşvik etmekte ve millet malını israf ile 
heder etmektedirler. Halbuki onların israfı kadar millet fakirlik çekmektedir. Hz. Ali (ra) 
“Zenginler fakirlerin açlığı kadar israf ederler” buyurur. Burada bir ince hakikat vardır. O da 
zenginlerin israfı fakirlerin hukukuna tecavüz olduğu hususudur. Evet aşağı kattakiler suyu 
israf ettikleri ve üst katlara suyun çıkmaması durumunda üst kattakilerin hakkına tecavüz 
ettikleri gibi zenginler de israf ile fakirlerin hukukunu çiğnemiş ve vebal altına girmiş olurlar. 

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Özaydın diyor ki: “Türkiye’de günlük 91 
milyon ekmek yapılmaktadır. Maalesef bunun 12 milyonu israf edilmektedir. Sadece 
İstanbul’da 700 bin ekmek çöpe atılmaktadır. Bir günlük ekmek israfının karşılığı 35 milyar 
lira. Bir yıllık israf ise 1 trilyon 280 milyar liraya ulaşmaktadır. Sadece İstanbul’da 2 milyar 
100 milyon lira israf ediliyor. (Yeni Asya, 6.12.1993. Bu rakamlar TL’den 6 sıfır atılmadan 
önceki rakamlardır.) 



İsrafın neticesi çevreye yansımaktadır. İmanla ve kanaatle doymayan göz ve gönülleri 
sınırlı dünya imkanları ile doyurmak mümkün değildir. Tuzlu su içtikçe susuzluğu artan bir 
insan gibi, hırs ve israf ile ekonomi ve çevre kirliliği maalesef hastalıkları ve felaketleri 
artırmaya devam edecektir. 

 
Tutumluluk Eğitimi 
Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) abdest alırken Peygamberimiz (asm) yanına uğradı. Suyu çok 

kullandığını görünce “Bu ne israf!” buyurdular. Hz. Sa’d “Abdestte de israf olur mu?” 
deyince Peygamberimiz (asm) “Evet ya Sa’d! Akmakta olan bir nehir kıyısında abdest alsan 
da…” (İbn-i Mâce, Tahâre, 48.) buyurdular.  

Bu ikaz bir tutumluluk eğitimi idi… 
Evet, bizler cimri değil, ama tutumlu olmalıyız. İnsan eşyanın esiri olmamalıdır. Zira 

Allah eşyayı insana hizmet etsin ihtiyacını gidersin diye yaratmış ve insanın emrine vermiştir. 
İnsanı eşyaya hizmet etsin, onun esiri olsun için yaratmamıştır. Herkes kendisinden üstün 
olana hizmet etmekle şeref duyar. Kendisinden daha aşağı mertebede olana hizmet etmesi 
onun şerefine ve izzetine bir züldür. İnsan en üstün varlıktır. Bu sebeple kendisinden üstün 
olan Allah’a hizmet etmekle şerefli hale gelebilir. Aksi taktirde hizmetçisine hizmet eden bir 
efendi durumuna sukût etmiş olur.  

Bu sebeple insan eşyanın esiri olmamalıdır. İsrafa kaçmadan Allah’ın nimetlerine değer 
vererek, verenin rızasını arayarak ve nankörlük etmeden nimetlere şükrederek eşyayı 
hizmetinde kullanacaktır. Bu durum eski eserlerin değerlendirilmesinde de atık maddelerin 
değerlendirilmesinde de böyledir.  

Allah’ın insana verdiği en değerli nimetler hava, su, elektrik ve ısı enerjileridir. Bunları 
yerli yerinde ve ihtiyacı kadar kullanarak tüm insanları istifade edeceği şekilde istimal etmesi 
gerekir. Zira bu nimetlerden istifade etmede her insanın hakkı vardır. 

 
İnsan Sevgisi (= Hümanizm) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İnsanın hakkı 
olan şeyleri kısmayın ve yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın ve asayişi ihlal 
etmeyin!” (Şuara, 183) ferman eder. Bu ayet 
insanların temel hak ve hürriyetlerine 
dokunulmaması gerektiğini ifade eder. 
İnsanlar arasında barışı, huzuru, asayişi ve 
sevgiyi artıran husus insanlara haklarını 
vermek, haksızlık ve zulüm yapmamaktır.  

 
Haklar ya doğuştan Allah’ın verdiği haklardır veya insanın kazancı ve emeği ile 

sonradan kazandığı haklardır. Hayat hakkı gibi haklar temel haklardır. Mülkiyet ve şeref ise 
kazanılan haklardır. Yüce Allah’ın “Hakk” ismi hakların korunmasını istemektedir. Bu husus 
hukukun alanına girmektedir. Peygamberimiz (asm) “Biriniz kendisi için sevip istediğini 
başkası için de sevip istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz” (Müsned-i Ahmed, 1:113.) 
buyurarak hem temel haklara hem de ahlakî haklara dikkatimizi çekmiştir. Kişinin Allah 
katında makbul bir insan olabilmesinin ön şartı Allah’ın kullarına saygı ve sevgi çerçevesinde 
davranmasına ve hak sahibine hakkını vererek haksızlık ve zulüm yapmaması oranındadır. 
İnsanların hayırlısı mü’min kafir ayırımı yapmadan insanlara faydalı olandır. (Buhari, 
Megazi, 35.) 

Allah bencil insanları sevmez. Peygamberlerini insanlara gönderirken onlardan “Benim 
kullarıma hizmet edeceksiniz, kullarımı kendi hizmetinizde istihdam etmeyeceksiniz” diye 
söz alarak nübüvvet ile görevlendirmiştir. Durum böyle olunca insana hizmet en değerli 



hizmettir. İnsan kendisi için yaşamamalı, toplum için, insanlık için yaşamalıdır. İnsanların 
mutlu olduğu yerde kendisi de mutlu olur; ama insanların mutlu olmadığı yerde hiçbir akıl ve 
vicdan sahibi insan mutlu olamaz. Zira insan ebnay-ı cinsi ile alakadardır. Ve insan 
ihtiyaçlarını gidermek için toplum içinde yaşamak durumunda olan medenî bir varlıktır. Bir 
ekmeği yese kaç eli manen öpmek ve onların yardımını almak durumundadır. Bir elbiseyi 
giymek için de pek çok insanların yardımına muhtaçtır. Tek başına hayatını devam ettiremez. 
Bu sebeple insanı hayvandan ayıran en önemli özelliği başkalarını düşünerek, onların 
mutluluk ve huzurunu arayarak ve diğer insanlara yardım ederek hayatını devam ettirmesidir. 
Yalnız kendi nefsini düşünen insan masum olmayan bir canavar olur. İnsanı hayvanlardan 
daha aşağı mertebeye düşüren husus bencilliğidir. 

İslam’da bencillik yasaklanmış, kınanmıştır. Müslüman kendisi için yaşamaz, başkaları 
için yaşar ve insanlığa faydalı olmaya çalışır. İnsanları rahatsız eden şeylerden uzak durur. O 
her konuda peygamberini örnek alır. Peygamberimizin (asm) “Ümmetî! Ümmetî!” buyurarak 
ümmeti olan insanlık için yaptığı fedakarlıklardan ders alır ve insanlara faydalı olmaya çalışır. 

İnsanların arasına girerken güzel ve temiz bir kıyafetle girmek, onları rahatsız edecek 
kokulardan ve gürültülerden uzak durur. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Cuma günü halkın 
arasında mescide gidenler kendileri için özel bir elbise ayırsa ne olur!” (Ebu Davud, Cuma, 
13.) buyurmuş, “Boy abdesti alarak güzel koku sürünüp camiye gidenlerin günahlarının 
affedileceğini” (Nevevi, Riyazu’s-Sakihin, 2:443.) haber vermiştir. “Sarımsak ve soğan 

yiyerek mescide gelmeyin!” (Tecrid-i 
Sarih, 2:934.) İnsanları rahatsız etmeyin 
buyurmuştur. 
 

Sahabelerine nasihat ederken 
“Ashabım! Sizler müminlerin yanına 
varacaksınız. Binek hayvanlarınıza dikkat 
edin. Kıyafetlerinizi düzeltin. İnsanlar 
arasında parmakla gösterilecek gibi olunuz. 
Çünkü Allah çirkinliği ve çirkin sözleri 
sevmez. Bunları yapanları da sevmez” (Ebu 
Davud, Libas, 15.) buyurmuştur. Yüce 
Allah’ın “Cemil” ismi kullarını güzel 
görmek ister ve çirkin hallerde 

bulunmalarını istemez. Ve Allah kuluna verdiği nimetlerin eserini üzerinde görmek ister. 
Zengin birisi fakir gibi yaşamamalıdır. Allah’ın kendisine ilim verdiği kişi de cahiller gibi 
davranmamalıdır. Peygamberimiz (asm) “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve güzel giyininiz. 
Ancak bunlarla kibirlenmeyin ve gurura kapılmayın. Şüphesiz Allah kuluna verdiği nimetin 
eserini üzerinde görmek ister” (Buhari, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23.) buyurmuşlardır. 

Yoldan ezayı kaldırmak imandandır Peygamberimiz (asm) “İman altmış küsur şubedir. 
En üstünü Lâ ilâhe illallah demektir. Ednası da yolda insanlara eziyet verecek olan bir şeyi 
kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir” (Müslim, İman, 58.) buyurdular. İnsanların 
hayrına yapılan her şeyin Allah katında sadaka olduğunu da haber vermiştir. (Müslim, Zekât, 
55.) 

Peygamberimiz (asm) Medine’de yüksek bir İslam Medeniyetinin temellerini attı ve 
bunun üzerine çok sağlam bir İslam binası inşa eyledi. Buna “Şeriat-ı Muhammediye” denildi. 
Bu sebeple hicret ettiği “Yerib”in adı “Medinetü’n-Nebi” adını aldı. Medeniyet teknik ve 
teknoloji değil, bir iman ve ahlak, ilim ve kültürdür. İslam medeniyeti budur.  

Peygamberimiz (asm) “Müslümanları, insanları yollarında rahatsız edene lanet vacip 
olmuştur” (İ. Canan, Sünnette Terbiye, Diyanet-1980, s.98.) buyurur.  Yine “Ümmetimin iyi 
ve kötü amelleri bana arz olundu. İyi amelleri arasında yoldan kaldırılan ezayı, kötü ameller 



arasında da yola atılan gömülmemiş tükürük vardı” (İbn-i Mâce, Edeb, 7.) buyurmuşlardır. Bu 
derece çevre temizliğine önem veren peygamberim (asm) ümmeti olmak ve ona layık olmak 
için Müslüman olarak ne yapmamız gerektiği gayet açıktır.  

Bütün bu hadisler göstermektedir ki insanlığın huzur ve saadeti dünyada da 
Peygamberimizin (asm) getirdiği şeriatı ve sünnetidir. Onun yoluna girip şeriatına tabi 
olanlara ne mutlu. Onlar hem dünya hem ahiret saadetini elde edeceklerdir. 

 
Medeniyet ve Şehirlilik Kültürü  

İslam’da ferdin disiplinine ve toplumun düzenine önem verilmiştir. Şehirleşmeye ve çevre 
düzenine de önem verilmiştir. Oğlu İbrahim’in kabrini hazırlarken Peygamberimiz (asm) 
“Kabrin içinde bir çukur görüyorum” buyurarak orayı eliyle düzeltti. Sahabeler “Ya 
Resulallah! O ne fayda verir ve ne de zarar verir!” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz 
(asm) “Onun ölüye zarar veya fayda vermeyeceği doğrudur. Fakat dirinin gözüne dokunur ve 
dirileri rahatsız eder. İnsan bir işi yapınca Allah onun mükemmel yapılmasını ister ve sever” 
(Bekir Topaloğlu, Arapça Metinler, s. 98.) buyurdular.  

 
 

Peygamberimizin bu inceliği ve en 
basit gibi görünen bir konuda duyarlılığı 
ve mükemmellik istemesi, başka her 
konuda ne derece dikkat etmemiz ve 
önem vermemiz gerektiğini bize ders 
vermektedir.  

Nitekim Peygamberimiz (asm) 
Medine’de yolların genişliğine, meskenin 
geniş olmasına, yüksek olup diğerlerini 
gölgede bırakmamasına ve avlusunun 
olmasına önem vermiş ve yapılanmanın 
buna göre olması gerektiğini sahabelerine 
öğretmiştir. (İ. Canan, İslam’da Çevre, 
Sağlığı, s.98.) 

Toplumda yaşayan insan başkalarını düşünerek hareket etmelidir. İnsanın temel özelliği 
başkalarını düşünerek hareket etmesidir. Sair canlılar kendi nefislerini düşünürler. Bu konuda 
zarar vermemek asıldır. Peygamberimiz (asm) “İslam’da zarar vermek de zarar görmek de 
yoktur” (İbn-i Mâce, Ahkam, 17; Malik, Muvatta, Akziye, 31; Müsned-i Ahmed, 1:313.) 
buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerife göre başkalarının hukukuna tecavüz edilmemesi gerektiği 
gibi kendi hukukumuzu da korumamız şarttır. Peygamberimiz (asm) “Başkalarına zarar 
verene Allah zarar verir, başkalarına zorluk çıkarana da Allah zorluk çıkarır” (İbn-i Mâce, 
Ahkam, 17; Ebu Davud, Akzıye, 31; Tirmizi, Birr, 27.) buyurmuşlardır. 

Toplumda yaşayan insanların birbirlerine zarar vermemesi için yasalara ihtiyaç vardır. 
Yasalar zararları önlemek ve maslahatları elde etmek içindir. Nitekim “Bir şeyi baştan 
önlemek meydana geldikten sonra geriye sarmaktan daha kolaydır” (Kasani, Bedai, 2:270; 
4:140.) denilmiş ve buna binaen yasalar yapılmış ve kurallar konulmuştur.  

Yasaların bir sebebi de “def’i mefasit ve celb-i menafidir.” “Def-i mefasit celb-i 
menafiden evlâdır.” Bununla beraber “Zarara rızası ile giren acınmaz” bir kaide-i usuldür. 
Cezaların sebebi de budur. Dolayısıyla İslam toplumu yasalara bağlı, disiplinli bir toplumdur. 
İslam’ın amacı anarşiyi ve başıbozukluğu ortadan kaldırmak ve hukuk düzenini tesis etmektir. 
Bunu da hiyerarşik bir düzen içinde yapar. Anayasa, yasa, yönetmenlik şeklinde bir düzeni 
getirmiştir. Bu hiyerarşide alttaki bir kural üstündeki yasa ve anayasaya aykırı olamaz. Kur’an 
Anayasa’dır. Sünnet yasalardır. Mezhepler ve hukuk okulları ve fakihlerin içtihatları da 



yönetmenlikler şeklinde ortaya konarak disiplinli bir hukuk düzeni ve bu düzene bağlı bir 
şehirleşme, toplum ve medeniyet meydana getirmiştir. 

Bir toplum içinde yaşayan insan daima karşısındakini düşünerek hareket etmelidir. 
Nitekim Peygamberimiz (asm) “Kendi nefsi için sevip istediğini kardeşi için de istemeyen 
kâmil mümin değildir” (Buhari, İman, 7.) buyurarak insanın “Empati” yaparak davranması 
gerektiği dersini vermiştir. Buradan sosyal adalet doğar. Bu sebeple filozoflar da toplum 
ahlakının temelinin “Kendin için istediğini başkası içinde istemek, kendine yapılmasını 
istemediğini başkasına da yapmamak” şeklinde formüle etmişlerdir.  

İslamiyet ise topluma ait hakları “Anne-Baba Hakkı” “Karı-Koca Hakları” “Çocukların 
Hakları” “Komşu Hakkı” “Kul Hakkı” gibi haklar ile temelden halletmiştir. Allah’ın 
huzuruna kul hakkı ile gitmemek İslamiyet’in en önemli prensiplerindendir. Sosyal devlet 
olmanın ve sosyal adaletin gerçekleşmesi insanların bu temel haklara uyması ve uygulaması 
ile mümkündür. Yoksa sadece yasaların gereği ve uymayanlara devletin müeyyide 
uygulaması ile gerçekleşmesi mümkün olmaz. 

Brezilya Devlet Başkanı Fermando Coller de Monde “Sosyal adaletin olmadığı yerde 
çevre sağlığı da olmaz” derken Francis Bacon “Yalnız kendisini düşünen adam yumurtasını 
pişirmek için komşusunun evini yakar” demiştir. Evet, insan iyi işli ve iyi gidişli olmalıdır. 
Peygamberimiz (asm) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” (Buhari, Megazi, 35.) 
buyurmuştur. Fayda veremeyecek durumda olan ise zarar vermemelidir. O da insanlara 
yapılan bir iyiliktir. 

 
Bitki ve Hayvan Sevgisi  

 
İslam kültür ve medeniyetinde 

“Yaratandan ötürü yaratılan tüm varlıkları 
sevmek” vardır. Çevremizde bitkiler ve 
hayvanlar olmasaydı biz de olmazdık. Zira 
varlığımız onların varlığına bağlıdır. Ayrıca 
yaratılan her şey Allah’ın varlığını ve birliğini 
bize ders veren birer şiir, birer mektuptur. Biz 
onlar sayesine Allah’ın isim ve sıfatlarını tanır, 
bilir ve imanımızı yeniler ve güçlendiririz. Zira 

tüm varlıklar, olaylar ve hadiseler Allah’ın bir isminin tecellisi ve tezahürüdür. Bu cihette 
varlıkları, bitki ve hayvanları sevmek ve korumak Allah namına, Allah’a itaat ve ibadettir.  

Ağacın çevre sağlığı açısından önemi çok büyüktür. Hava, su ve toprak ile ilgili tüm 
meseleler bitkiler ve özellikle ağaçla düğümlenir. Havanın temizlenmesi, suyun tutulması ve 
yağmurun çekilmesi rüzgâr ve su ile erozyonun önlenmesi hep ağaç sayesindedir. Ağaçsız 
medenî bir hayat ve hayatın devamı düşünülemez. Kur’ân-ı Kerimde 148 defa geçen “Cennet” 
hep ağaçların bol bulunduğu, yeşilliklerle dolu ve altından suların aktığı şekilde tasvir edilir. 
Ağaç anlamındaki “şecer” kelimesi Kurân-ı Kerimde 26 defa geçmektedir. 

“Gökten su indiren O’dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza 
yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü 
ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, 
ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını 
kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği 
şeyler de böyle; bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır.” (Nahl, 16:11-
13.) ayetleri bize bitki ve ağaçların faydasını anlatmaktadır. 

Peygamberimiz (asm) “Bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insan, ehlî 
veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olursa diken için sadaka hükmüne geçer. Dost olsun, 
düşman olsun, müşteri olsun, hırsız olsun ondan kim bir şey eksiltirse bu da kendisi için 



sadaka olur.” (Müslim, Müsakât, 7, 8, 10.) buyurur. Bunun şartı da o kimse namazını kılar ve 
Rezzak-ı Hakiki namına hareket etmesidir. Yoksa nefis hesabına Allah’ın nimetlerini bir 
emanet değil de kendisini mal sahibi görür ve israf ederek nankörlük ederse bu sevaptan 
mahrum kalır. 

Bir malın üç sahibi vardır. Bunlar Allah, toplum ve insan. Malın gerçek sahibi Allah’tır, 
insan ise geçici bir süre malı Allah’ın emaneti olarak kullanır. Sonra satış ve miras yoluyla 
başkasına intikal eder. Bu kıyamete kadar böyledir. İnsan ölçüyü kaçırmadan ve dengeyi 
koruyarak mal üzerinde tasarruf eder ve emeğinin karşılığı olan kazancını helal hale getirir.   

Peygamberimiz (asm) Medine çevresinin 12 millik bir bölümünü “Harem/Koruluk” 
yani yasak bölge ilan etmiştir. Buralar millî park statüsüne sokulmuştur. Bu bölgenin 
sınırlarını da Ka’b b. Malik (ra) taşlar dikerek tespit etmiş ve sınırlarını çizmiştir. Hz. Ömer 
(ra) bir ferman ile “Medine çevresinde ağaçları kesmek isteyeni yakalanmasını, baltasının ve 
ipinin elinden alınmasını” emretmiştir. Ecdadımız da ağaca büyük önem vermiştir. Fatih 
Sultan Mehmet “Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim” şeklinde bir ferman 
yayınlamıştır. 

Maalesef ülkemizde ağaçlık ve ormanlık alan ancak %13,1’ine tekabül ederken bu oran 
Fransa’da %20, Amerika’da %32, Kanada’da %38, Rusya’da %33, Finlandiya’da %70 
civarındadır. (Bitki Coğrafyası, s.118.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Hem kendilerine binesiniz hem de size süs ve ziynet 
olsun, zenginliğinizi artırsın diye atları, katırları ve merkepleri yarattık” (Nahl, 16:8.) buyurur. 
Burada “merkeb” üzerine binilecek her nevi vasıtayı ifade etmektedir. Günümüzde 
kullandığımız otomobil, gemi, uçak ve bilumum nakil vasıtaları Allah’ın bizlere bir ikramı, 
zafiyetimizi gideren Allah’ın insanlara ilhamından kaynaklanan ihsanıdır.  

Bu sebeple İslam’ın temel prensiplerinden birisi de “Tazim-i bi-emrillâh ve’ş-şefekatü 
alâ halkıllah” düsturudur. Allah’ın emrine imtisal etmek ve yarattıklarına şefkatle muamele 
etmek bu cihette en önemli bir sorumluluktur. Peygamberimiz (asm) “Merhamet Allah’ın 
Rahmetindendir. Merhametli olanlara Allah da merhametle muamele eder” (Tirimizi, Birr, 
16.) buyurmuşlardır.  

Sahabeler bir gün Peygamberimize (asm) “Ya Resulallah! Hayvanlara yapılan iyilikte 
sevap var mıdır?” diye sorarlar. Peygamberimiz (asm) “Her can taşıyan canlıya yapılan 
iyilikte sevap vardır” (Buhari, Edeb, 27.) buyurdular. Ayrıca Hz. Üsame’ye nasihat ederken 
“Ey Üsâme! Acıkan ciğe sahibi her canlı konusunda dikkatli ol! Kıyamette Allah’a şikâyet 
edilirsin!” (Tirmizi, Dahaya, 42.) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) hayvanların aç bırakılmasını ve taşıyamayacakları yükleri 
yüklemesini yasaklamıştır. (Şaban Döven, Resulullah’ın Ahlakı, s. 248.) Peygamberimiz 
(asm) huysuz bir deveyi alıp okşadıktan sonra Hz. Aişe’ye (ra) hitaben “Yâ Aişe! Bunu al ve 
şefkatle, yumuşaklıkla muamele eyle. Çünkü şefkat ve yumuşak muamele bir şeye girdi mi 
mutlaka onu güzelleştirir, bir şeyden çıktığı zaman da mutlaka onu çirkinleştirir” (Ebu Davud, 
Cihad, 1.) buyurmuşlardır.  

Peygamberimizin (asm) bu terbiyesine değer veren ecdadımız hayvanları korumak için 
vakıflar kurmuşlar, barınaklar yapmışlar ve güvercinlikler inşa etmişlerdir. Özellikle 
Osmanlılar buna çok önem vermişlerdir.  

 
 
 
 
 


