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TEMİZLİK VE ÖNEMİ
Kıymetli Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam; maddi ve manevi temizliğe teşvik
eden bir fıtrat ve hayat dinidir.Vücudumuzun sıhhati, iç
âlemimizin huzuru temizlikte saklıdır. İnsan olmanın
onuruna yakışan vücut temizliği, ağız ve diş bakımı
maddi
temizliğin başında
yer
alır.
Sevgili
Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini bilse
her namaz vaktinde ağız temizliğini emredecek1 kadar
bu konuyu önemsemiştir. Namaz gibi dinin direği olan
ibadetin ön şartı olarak maddi temizlik emredilmiş ve
abdest almak farz kılınmıştır.
Kıymetli Müslümanlar!
Peygamberimiz (s.a.s), Hira mağarasında geçirdiği
inziva döneminden sonra vahiy alarak risâletle
görevlendirildiği zaman “Elbiseni tertemiz tut. Her
türlü pislikten uzak dur”2emrini almıştır. Önemli olan
elbiselerin eski olması değil kirli olmamasıdır. Camilere
kirli elbise ve çoraplarla gelmek, nahoş kokularla
kardeşlerimize rahatsızlık vermek doğru bir davranış
değildir. Mümin, hangi ortamda bulunursa bulunsun
temizliğin, zarafetin ve ferahlığın timsali olmalıdır.
Allah Rasûlü, üzerinde kirli elbiseler bulunan bir adama
rastlayınca, “Bu adam elbisesini yıkayacak bir şey
bulamamış mı?”3 diye buyurmuştur.Beden ve elbise
temizliğinin yanı sıra çevre temizliğine dikkat etmek,
müminlere namazgâh kılınan yeryüzünün tamamını
temiz tutmak dini ve insani bir görevdir. Tabiatta
yüzyıllarca kalan ve zehir saçan plastik ve benzeri
atıkları rastgele savurmak yerine geri dönüşüm
kutularına atmak, çevre ahlakına uygun davranmak
gelecek nesillerimize karşı sorumluluktur.
Değerli Müminler!
Dinimiz maddi temizliğe önem verdiği gibi manevi
temizliğe de önem vermiştir. İnsanoğlu maddeten olduğu
gibi yaptığı kötü davranışlar sebebiyle manevi olarak ta

kirlenmektedir. İnsanı kirleten, içini karartan manevi kir
ve paslardan insanı arındırmak dinimizin en temel
gayesidir. Çünkü manevi arınma olmaksızın huzur ve
mutluluğa ulaşmak mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’de
başta namaz olmak üzere temel ibadetlerin gayesi
insanın manevi kirlerden arınması ve temizlenmesi
olarak belirtilmiştir. Yüce rabbimiz namaz ibadetinin
hikmetini açıklarken bu gerçeği söyle ifade
buyurmuştur. “Sana vahyedilen kitabı oku, namazı
kıl! Çünkü namaz her türlü çirkinlik ve kötülükten
meneder. Allah’ı zikretmek ise daha büyüktür. Allah
yaptıklarınızı bilir.”4 Bu ayette namazın emredilme
sebebi; insanı kin, nefret, haset ve düşmanlık gibi
manevi kötülük ve çirkinliklerden arındırması,
başkalarının hak ve hukukuna saldırmak gibi kötü
davranışlardan alıkoyması olarak ifade edilmiştir. İnsanı
kötülüklerden koruyan en büyük ibadet ise Allah’ı zikir
olarak ifade edilmektedir
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:
“Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez,
fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini
tamamlamak ister ki şükredesiniz.”5 Bu yönüyle
temizlik, müminin İslâm’la aydınlanan kalbini
karanlıktan, kirden, pastan uzak tutmasıdır. Gönlünü
kibir, riya, haset, yalan, cimrilik gibi hastalıklardan
arındırması; tevazu, dürüstlük, cömertlik, merhamet,
edep gibi güzel hasletlerle donatmasıdır. Ruhunun
aynası, kalbinin tercümanı olan dilini kaba ve yüz
kızartıcı sözlerden, terbiye dışı konuşmalardan, yalan ve
iftiralardan beri kılmasıdır. Göz, kulak, el, ayak gibi
azalarını kötülüklerden ve haramlardan korumasıdır. Her
işinde helal olana yönelmesidir. Hata ve yanlışlarından
tövbe ederek günah yükünden kurtulmasıdır. Hutbemin
başında okuduğumhadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s)
şöyle buyuruyor: “Allah her türlü noksanlıktan,
kusurdan münezzehtir, davranışlarında, sözlerinde
nezih olan kullarını sever; temizdir, temiz kullarını
sever.”6 Geliniz Yüce rabbimizin sevgisine mazhar
olmak için Dinimizin emri olan maddi ve manevi
temizlik kaidelerine dikkat edelim. Ne vücudumuzu
bakımsız bırakıp dağınık olalım, ne de bakımlı olmak
adına aşırılıklara meyledelim. Dünya ve ahiret saadetini
uman müminler olarak temizliğin ve güzel ahlakın
örneği olalım. Etrafımıza dış görünüşümüzle umut; söz
ve davranışlarımızla huzur ve güven verelim.

Hollanda Diyanet Vakfı
4

1

Buhârî, Cum’a, 8
2
Müddessir, 74/4-5
3
Ebû Dâvûd, Libâs, 14

Ankebut, 29/45.
Maide, 5/6
6
Tirmizî, Edeb, 41
5

