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Muhterem Müslümanlar! 
 

Yüce Rabbimiz ve sevgili peygamberimiz, 

maddî ve manevî her türlü temizliğe çok önem 

vermiştir. Kur’ân’ın “oku” emrinden sonra ikinci 

sırada inen âyeti, temizlikle ilgilidir. Yüce Allah, 

Peygamberimiz‘e şöyle buyurmaktadır: “Ey 

örtünüp bürünen (Peygamberim!) Kalk ve 

insanları uyar, Rabbini yücelt, elbiseni 
temizle, şirkten uzak dur“(Müddessir,1-5). Sevgili 

Peygamberimiz (sav) de temizliğin, imanın 

gereği olduğunu bildirmiş ve „Temizlik imanın 

yarısıdır“ buyurmuştur.[1] Maddî ve manevi 

pisliklerden sakınmak hem insânî, hem de Đslâmî 

ve ahlâkî bir görevdir. Yüce Rabbimiz: 

„Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve çok 
temizlenenleri sever“ (Bakara, 222) buyurmuş, 

Peygamberimiz (a.s.) da bu gerçeği, „Allah 

temizdir, temizliği sever“[2] sözü ile dile 

getirmiştir. 

 

Değerli mü‘minler! 
 

Günahlar ve haramlar, öldürücü bir mikrop ve 

virüs gibidir. Đnsanın vucuduna bir girince ona, 

hem bu dünyada hem de ahirette telafisi 

mümkün olmayan zararlar verir. Đbadetler, 

helaller ve yapılması sevap olan şeyler de insanı 

manen temizler, dünyada ve ahirette mutlu ve 

huzurlu eder. Yüce Rabbimiz; “Nefsini (şirk, 

küfür, kul hakkı ve isyandan) temizleyen 

kurtuluşa ermiş, kirleten ise zarara uğramıştır” 

(Şems, 9-10), buyurmuştur. Allah‘a kul olmanın, 

O‘nun huzurunda durmanın ve O‘nun sevgisini 

kazanmanın imandan sonraki en önemli şartı 

unutmayalım ki maddi ve manevi temizliktir. 

 

Muhterem Mü‘minler! 
 

Yüce Dinimiz Đslam, Müslümanlara günde beş 

vakit namaz öncesi abdest almayı emretmekle, 

abdest alarak madden temizlenmemizi, manevi 

olarak da bütün günahlardan arınmamızı 

hedeflemektedir. Her Müslüman günde beş defa 

abdest alıp ellerini yıkayınca, aslında Allah’a bir 

söz veriyor: elleriyle başkalarına zarar 

vermeyeceğine, rızkını helalinden ve alın teriyle 

kazanacağına, ağzına su verince yalan 

söylemeyeceğine, kalp kırmayacağına, kulaklarını 

meshedince Allah’ın razı olmayacağı hiçbir kötü 

söz dinlemeyeceğine, ayaklarını yıkayınca da 

harama ve Allah’ın razı olmayacağı hiç bir yere 

gitmeyeceğine dair her gün Allah’a beş defa söz 

veriyor ve kıldığı beş vakit namazla da bunu 

tasdik ediyor. 

 

Aziz Mü‘minler! 
 

Sevgili Peygamberimiz, „Benim ümmetim 

kıyamet gününde abdestin izinden dolayı 

yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak 

haşrolunacaktır. Herkes gücünün yettiği kadar 
bu parlaklığı arttırsın“ [3] buyurarak, güzel 

amellerle, beden ve ruh temizliğine gereken önemi 

vermemizi emrediyor. Kur‘ân ahlâkına sahip olan 

Peygamberimiz (a.s.), her konuda olduğu gibi 

temizlik konusunda da bizlere en güzel örnektir. 

O, hayatı boyunca temizliğe dikkat etmiş, camiye 

ve misafirliğe giderken, toplum huzuruna çıkarken 

temiz ve güzel elbise giyinmeye, soğan ve 

sarımsak gibi, başkalarını rahatsız edebilecek 

şeyleri yememeye gayret göstermiş, grip ve 

başkalarına bulaşıcı, insan sağlığını tehdit eden 

hastalıklarla da toplum huzuruna çıkmamayı, 

özellikle de camilere gelmemeyi tavsiye etmiştir. 

Maddî ve manevî her türlü temizliğe gereken 

önemi verelim. Yaşadığımız ülkeyi, şehrimizi, 

mahallemizi, cadde, park ve sokaklarımızı ve 

piknik yerlerini temiz tutalım. Bu, Müslüman 

oluşumuzun en önemli göstergelerindendir. Yüce 

Allah cümlemizi çokça tövbe eden ve çokça 

temizlenen kullarından eylesin 

 ________________ 
[1] Müslim; Teharet, 1; Tirmizî, Deavât, V, 536; Ahmed, V, 342. 

[2] Tirmizî, 41. IV, 112. 

[3] Buhari Müslim. 


