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3391; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3295,
Hamidiye, nr. 969) ilmî neþrini, biri müel-
lif hattý olmak üzere beþ yazma nüshaya
dayanarak Abdülfettâh Muhammed el-
Hulv gerçekleþtirmiþtir. Kitabýn birinci cil-
dini Kahire’de neþreden Hulv (1390/1970)
baþtan Utbe ismine kadar olan kýsmý dört
cilt halinde Riyad’da yayýmlamýþ (1403-
1410/1983-1989), 1994 yýlýnda vefatý se-
bebiyle neþir tamamlanamamýþtýr. 2. es-
Seyfü’l-berrâš fî £unuši’l-veledi’l-£âš.
Kâtib Çelebi günümüze ulaþmayan bu
eserin müellifin hayýrsýz oðlu Hasan için
yazdýðý bir risâle olduðunu belirtmektedir
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1017). 3. MuÅta½aru
Yetîmeti’d-dehr. Temîmî, Ebû Mansûr es-
Seâlibî’nin Arap þair ve ediplerine dair ün-
lü eserini ve Hasan b. Muzaffer en-Nîsâbû-
rî’nin ¬eylü’l-Yetîme’sini yarýsýna kadar
ihtisar etmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 2049,
2050). 4. Te×kire. Kâtib Çelebi’nin zikret-
tiði bu eserin muhtevasý hakkýnda bilgi
yoktur (a.g.e., I, 385). Temîmî’nin ayrýca
Ýbnü’n-Nâzým’ýn (Ýbnü’l-Musannif) babasý
Ýbn Mâlik’e ait el-Elfiyye üzerine yaptýðý
þerhe bir hâþiye (a.g.e., I, 152) ve Arap
atasözlerine dair bir eser yazdýðý kayde-
dilir (Atâî, s. 408). Brockelmann, Muham-

med b. Ahmed et-Temîmî’nin Menâ-
fi£u’l-Æurßân ve mâ fî külli âyetin mi-
ne’l-burhân adlý eserini yanlýþlýkla Takýy-
yüddin et-Temîmî’ye nisbet etmiþtir (GAL
Suppl., II, 429; krþ. GAL, I, 273; Suppl., I,
422). Temîmî’nin bazý beyit ve kýtalarý Ha-
fâcî ve Muhibbî tarafýndan zikredilmiþ, III.
Murad, Þeyhülislâm Sun‘ullah Efendi ve
Ahmed b. Hasan b. Abdülmuhsin er-Rû-
mî için yazdýðý kasideler e¹-ªabašåtü’s-
seniyye’de kaydedilmiþtir (I, 9-10, 333-
336; IV, 94).
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14 Kasým 1912’de Tataristan Özerk Cum-
huriyeti Samara vilâyetine baðlý Bügülme
(Bugulma) kazasýnýn Elmet (Almetyevsk) kö-
yünde doðdu. Babasý, Mekke ve Medine
medreselerinde on yýl okuduktan sonra El-
met’te imamlýk ve öðretmenlik yapan Ca-
rullah oðlu Reþit, annesi Þelcili köyü mü-

söylenebilir. Kâtib Çelebi eserin kendi ala-
nýnda yazýlmýþ en hacimli kitap olduðunu,
müellifin eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye’de
yer alan âlimlere kendi zamanýna kadar
yaþayan ulemâyý da eklediðini ve biyogra-
fi sayýsýnýn 2523’e ulaþtýðýný belirtir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1098). Temîmî, III. Murad’a
ithaf ettiði eserin mukaddimesinde sul-
tana övgülerini dile getirdikten sonra ta-
rih ilmine ve tarih yazýmýna, kitapta izle-
diði yönteme ve kullandýðý terimlere dair
bilgi verir. Ardýndan kýsaca Hz. Peygam-
ber’in hayatýný anlatýr (e¹-ªabašåtü’s-seniy-
ye, I, 41-72), Ebû Hanîfe’nin biyografisini
ve menâkýbýný geniþçe ele alýr (a.g.e., I, 73-
169). Daha sonra alfabetik sýraya göre baþ-
langýçtan kendi zamanýna kadar yaþamýþ
Hanefî âlimlerinin biyografilerini kayde-
der. Eserin sonunda künye, lakap ve nis-
beleriyle tanýnanlar zikredilmiþtir. Hocasý
Ýbn Ganim el-Makdisî’nin yaný sýra (Atâî,
s. 399) Hoca Sâdeddin Efendi, Þeyhülislâm
Çivizâde Mehmed Efendi ve Þeyhülislâm
Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi gibi âlimle-
rin takriz yazdýðý (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1098),
çeþitli kütüphanelerde yazma nüshalarý
bulunan eserin (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed
Paþa, nr. 1113; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3390,
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sitesi’ne gitti (1936). Burada öðrenimi sür-
dürürken Tatarca okutmanlýðýna tayin edil-
di. Ayrýca üniversite orkestrasýnda keman
çaldý. 1941’de filolojiyi bitirdi. Bir taraftan
da Alman-Sovyetler Birliði cephesindeki
esir kamplarýný dolaþtý. 1941-1942 yýllarýn-
da Sovyet birlikleri içindeki Rus olmayan
Ýdil-Ural (Tatar, Baþkurt, Çuvaþ ve Fin) men-
þeli esirlerin tesbitine çalýþtý ve birçok ki-
þinin kurtulmasýný saðladý. Almanya’daki
Rusya Türkleri’ne yönelik yayýn yapan Te-
leradio’nun Tatarca yayýnýný idare etti. Bu
maksatla çýkarýlan Ýdil-Ural gazetesinin
ilk sayýsýný neþretti. Hazýrladýðý Die Kon-
juktionen und Satzeinleitungen im Alt-
Türkischen adlý tezle doktor unvanýný ka-
zandý (1943).

1943 Ekiminde Türkiye’ye dönen Ahmet
Temir doçentlik için baþvurduðu Dil ve Ta-
rih-Coðrafya Fakültesi’ne giremeyince as-
kere gitti. Dönüþte Millî Eðitim Bakanlýðý
Müzeler Genel Müdürlüðü’nde çalýþtý (1947-
1951). Hamburg Üniversitesi’nden aldýðý
bir teklifle tekrar Almanya’ya gitti; iki yýl
Türkçe okutmanlýðý yaptý (1952-1954). Bu
sýrada Moðolca, Mançuca ve Çince ders-
leri alarak akademik araþtýrmalarýný Eski
Türkçe ve Moðolca alanýnda yoðunlaþtýrdý.
Die Arabische-Mongolische Stiftung-
surkunde von 1272 des Emirs von Kýr-
þehir Caca Oðlu Nur el-Din adlý teziy-
le doçent oldu (1953). Ertesi yýl Türkiye’-
ye döndü. Altý ay kadar Hasanoðlan Öð-
retmen Okulu’nda edebiyat öðretmenliði
yaptýktan sonra 1955’te Ankara Dil ve Ta-
rih-Coðrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’n-
de göreve baþladý. 1962’de “Türkçe ve Mo-
ðolca Arasýndaki Ýlgiler” adlý çalýþmasýyla
(DTCFD, III/1 [1955], s. 1-25) profesörlüðe
yükseldi. Türk Kültürünü Araþtýrma Ens-
titüsü’nün tüzüðünü hazýrlayarak kuru-
luþunda görev aldý (1961) ve 1962-1975
yýllarýnda baþkanlýðýný yaptý. Bu dönemde
Türk Kültürü, Cultura Turcica ve Türk
Kültürü Araþtýrmalarý adlý dergilerin im-
tiyaz sahipliðini üstlendi. 1982’de emekli
oluncaya kadar bu görevlerin yaný sýra kla-
sik Moðolca öðretimine devam etti. Emek-
liliðinden sonra Mainz Johannes Guten-
berg Üniversitesi’nde (1981-1983) ve Mar-
mara Üniversitesi’nde (1984-1985) ders ver-
di. Tatarca, Moðolca, Macarca, Çince, Rus-
ça, Almanca, Ýngilizce ve Fransýzca bilen
Temir 18 Nisan 2003’te Ankara’da öldü.

Türkiye’de Mongolistik çalýþmalarýný baþ-
latan ilk bilim adamý olan Ahmet Temir,
ilim dünyasýnda ve Türkiye’de önemli bir
yer edindiði gibi Türk dünyasýyla ilgili bir-
çok faaliyete öncülük yapmýþtýr. Ameri-
kalýlar’ca yönetilen ve esir milletlere yayýn

yapan Radio Liberty’nin Tatar-Baþkýrt ma-
sasýnda danýþman olarak çalýþmýþ, Tatar-
ca edebî ve tarihî yazýlarý yayýmlamýþtýr
(1975-1976). Ahmet Temir, Institut zur Er-
foschung der UdSSR, Milletlerarasý Þark
Tetkikleri Cemiyeti, Societas Uralo Altaica
(Göttingen), La Société Finno-Ougrienne
(Helsinki), Permanent International Alta-
istic Conference (Bloomington-USA), Bund
Deutsche Fernschreiberfreunde (Hamburg)
gibi kuruluþlarýn üyesiydi. Türk ve Moðol
dilleri üzerindeki eserleri, makale ve bildi-
rileriyle uluslararasý önemli bir Türkolog
olarak tanýnmýþtýr. Türklüðün tarih, sos-
yal hayat, kültür ve politik birçok mesele-
siyle ilgilenip çözüm yollarý aramýþ, bu alan-
da önemli faaliyetlerde bulunarak maka-
leler yazmýþtýr. Ýlim ve kültür hayatý dýþýn-
da müzik, satranç, atçýlýk, daðcýlýk, buz pa-
teni ve kayak sporlarýyla meþgul olan Ah-
met Temir küçük yaþlarda öðrendiði pi-
yano ve kemanla ilgisini daha sonraki ha-
yatýnda da sürdürmüþtür.

Eserleri. Telif ve Tercüme. 1. Kýrþehir
Emiri Caca Oðlu Nur el-Dîn’in 1272
Tarihli Arapça-Moðolca Vakfiyesi (An-
kara 1959, 1989). Almanya’da doçentlik te-
zi olarak hazýrladýðý bu çalýþmada Temir,
Selçuklular’dan Cacaoðlu Nûreddin’in Arap-
ça vakfiyesinin, Anadolu’da Moðol hâkimi-
yeti devrinde Anadolu Ýlhanlý Valisi Sama-
gar Noyan vasýtasýyla Moðol ordularý ku-
mandanýna da onaylattýðý Moðolca’sýný
Türkçe’siyle neþretmiþtir. 2. Milliyet Ül-
küsü Ýçinde Bilim ve Eðitim (Ankara
1961). 3. Moðollarýn Gizli Tarihi (Anka-
ra 1948, 1986, 1989). Çin alfabesiyle 1240’-
ta Moðolca yazýlan eseri, Almanca ve Rus-
ça tercümeleri Moðolca aslý ile karþýlaþtý-
rýlýp çeþitli açýklamalar ve notlar ekleyerek
Türkçe’ye çevirmiþtir. 4. Sibirya’dan (I-II,
Ýstanbul 1954-1956). Friedrich Wilhelm
Radloff’un Sibirya ve Türkistan’daki Türk
boylarý hakkýnda Aus Sibirien adlý eseri-
nin çevirisidir. 5. Sibirya’dan Seçmeler
(Ankara 1976). 6. Milletler ve Hüküm-
darlar Tarihi (I-IV, Ýstanbul 1954-1958).
Temir’in Zakir Kadiri Ugan’la birlikte yap-
týðý Taberî’nin TârîÅu’l-ümem ve’l-mü-
lûk’ünün tercümesidir. 7. Kýr Atlý (Anka-
ra 1971; Ýstanbul 1999). Theodor Storm’un
Der Schimmelreiter adlý eserinin tercü-
mesidir. Ahmet Temir’in bir baþka önemli
çalýþmasý, Annemarie von Gabain’ýn Alt-
türkische Grammatik (Leipzig 1941) adlý
eserinin sonundaki “Glossar” (s. 291-357)
baþlýklý Uygurca-Almanca sözlüðün Tür-
kiye Türkçesi’ne çevirisidir.

Biyografi. 1. “Ahmet Temir’in Kendi Ka-
leminden Hayatý ve Eserleri” (TKA, XXX/

derrislerinden Abdülfettah Efendi’nin ký-
zý öðretmen ve yazar Zeynep Abýstay’dýr.
Ahmet Temir henüz okula baþlamadan
okuyup yazmayý öðrendi. Ýlk tahsiline Ta-
tarca olarak Elmet’te baþladý. Babasý imam-
lýk göreviyle Bügülme’ye gidince (1921) ora-
da Rus okullarýna devam etti. Ancak Rus-
ça bilmediðinden birinci sýnýfý yeniden bir
kilise okulunda, ikinci ve üçüncü sýnýflarý
özel bir okulda, dördüncü sýnýfý baþka bir
okulda ve beþinci sýnýfý Puþkin okulunda
tamamladý (1925). Keman ve piyano ça-
lacak kadar mûsiki, okulun duvar tablola-
rýný yapacak kadar resim öðrendi. Dilci, ta-
rihçi ve o dönemde Kazan mebusu olan
teyzesi Hâdi Atlasî’den tarih ve Almanca
dersleri aldý. Ortaokul öðrenimi için bir
Rus lisesine kaydolduysa da ikinci sýnýfa
baþlarken babasý Tatar millî hareketine
katýlan bir din âlimi olduðu gerekçesiyle
proleter sayýlmayan eski zenginlerin, din
bilginlerinin ve idarecilerin çocuklarý ile
birlikte okuldan uzaklaþtýrýldý. Sovyet okul-
larýnda okumasý yasaklandýðýndan Rostov’-
da mektupla eðitim veren Poliglot okulun-
dan çizim, mimari, inþaat teknikerliði ve
Ýngilizce dersleri aldý (1926-1928). Ayrýca
Rus, Alman, Fransýz ve Ýngiliz edebiyatlarý-
nýn önde gelen klasiklerini okuyarak ken-
dini yetiþtirdi.

17 Haziran 1929’da arkadaþý Ahat Ural
Bikkul ile birlikte Bügülme’den ayrýlan Te-
mir Volga, Hazar ve Kafkasya üzerinden
uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Ba-
tum’dan Türkiye’ye iltica etti (8 Temmuz
1929). Maarif Vekâleti’nin emriyle Trab-
zon Erkek Muallim Mektebi’ne kaydoldu
ve orta öðrenimine burada yatýlý olarak
devam etti. Ancak okulun 1934’te kapan-
masý üzerine Ýstanbul Haydar Paþa Lise-
sine geçti ve burayý bitirdi (1935). Ayný yýl
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya
Fakültesi’ne girdi. Bir süre M. Fuad Köp-
rülü’nün tarih derslerine devam etti, Ma-
carca öðrenmeye baþladý. Ýkinci yarýyýlda
kazandýðý dört aylýk bursla Berlin Üniver-
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(nekavet) kökünden kelimeler de benzer
anlamlarý içerir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “zky”, “thr” md.leri; Lisânü’l-£Arab,
“zky”, “thr”, “nkv”, “nzf” md.leri; Tâcü’l-
£arûs, “zky”, “thr”, “nkv”, “nzf” md.leri).
Bu kavramlarýn karþýtlarý necâset, hubs,
reces gibi kelimelerdir.

Kur’ân-ý Kerîm’de temizlik karþýlýðýnda
en sýk kullanýlan kavram tahârettir. Bu
kavram, içinde yer aldýðý on dokuz âyetin
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “thr” md.)
üçünde hadesten tahâreti, sekizinde gü-
nahlardan, ahlâkî ve mânevî kirlerden te-
mizlenmeyi ifade eder; diðerlerinde ise
hem maddî hem mânevî temizlik anlamý
vardýr. Nitekim Râgýb el-Ýsfahânî tahâre-
tin beden ve ruh (nefis) temizliði diye iki-
ye ayrýldýðýný, âyetlerin genelinden her iki
anlamýn çýkarýlabildiðini belirtir (el-Müfre-
dât, “thr” md.) Ýlk nâzil olan sûrelerin bi-
rinde (el-Müddessir 74/4-5), “Elbiseni te-
miz tut, günahlardan uzak dur!” buyurul-
masý Kur’an’ýn maddî ve mânevî temizliðe
verdiði önemi gösterir. Fahreddin er-Râ-
zî’nin kaydettiðine göre buradaki elbise ile
bütün bedenin kastedildiðini ileri süren
müfessirler yanýnda bazýlarý elbiseden mak-
sadýn kalp olduðunu söylemiþtir (Mefâtî-
¼u’l-³ayb, XXX, 191-192). Âyetlere göre
Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri se-
ver (el-Bakara 2/222); müminler temizlen-
meyi sever, Allah da temizlenenleri sever
(et-Tevbe 9/108; krþ. Þevkânî, II, 459). Al-
lah, Hz. Ýbrâhim’e ve Ýsmâil’e kendi evini
(Kâbe) temiz tutmalarýný emretmiþtir (el-
Bakara 2/125; el-Hac 22/26). Ýnsanlarýn te-
mizlikte kullanmalarý için Allah gökten su
indirmektedir (el-Enfâl 8/11), bu tertemiz
bir sudur (el-Furkan 25/48); Allah iyi kul-
larýna cennette tertemiz bir içecek lutfe-
decek (el-Ýnsân 76/5-6), orada müminlere
tertemiz eþler verilecektir (el-Bakara 2/25;
Âl-i Ýmrân 3/15; en-Nisâ 4/57). Allah’ýn in-
sanlara iffetli olmalarýný, ibadet etmeleri-
ni, kendisine ve peygamberine itaat et-
melerini emretmekle onlarý günah kirle-
rinden arýtýp temizlemeyi murat ettiði (el-
Ahzâb 33/33); müminlere abdest, gusül
ve teyemmümü emretmekle onlarý günah-
lardan temizlemek ve üzerlerindeki nime-
ti tamamlamak istediði (el-Mâide 5/6; krþ.
Taberî, IV, 479-480; Þevkânî, II, 23); sada-
kanýn insanlarý günahlardan arýndýrdýðý (et-
Tevbe 9/103) bildirilir. Son âyetin nüzûlüy-
le ilgili bir rivayete göre Tebük Savaþý’na
mazeretsiz katýlmayan bazý müslümanlar
yaptýklarýna çok üzülmüþ, mallarýnýn ta-
mamýný Resûlullah’a sunarak, “Bunlarý ta-
sadduk edip bizi bu günahtan temizle, bi-
zim için Allah’tan af dile” demiþ, Hz. Pey-

gamber kendisine bu yönde bir emir gel-
mediðini söylemiþ, o sýrada bu âyetin in-
mesi üzerine mallarýnýn üçte birini tasad-
duk etmek için ayýrmýþtýr (Taberî, VI, 463-
464; Fahreddin er-Râzî, XVI, 178). “Ona an-
cak temiz olanlar dokunabilir” meâlindeki
âyete (el-Vâkýa 56/79) baðlamdan hareket-
le, “Levh-i mahfûza sadece tertemiz me-
lekler dokunabilir” ya da, “Kur’an’a ancak
günahlardan temizlenmiþ olanlar dokuna-
bilir” anlamý verilmiþtir. Kur’an’a abdest-
li olmayanlarýn el süremeyeceði yönünde
yorumlar da vardýr (Taberî, XI, 659-661;
Þevkânî, V, 186). Râgýb el-Ýsfahânî âyeti,
“Kur’an’ýn hakikat bilgilerine ancak nefsi-
ni arýndýran ve fesat kirlerinden temizle-
nenler ulaþabilir” diye açýklamýþtýr (el-Müf-
redât, “thr” md.). Kur’an’da ayrýca zekât
kökünden çeþitli kelimeler mânen temiz-
lenme kapsamýnda geçer. Buna göre nef-
sini arýndýran kurtuluþa ermiþ, onu kötü-
lüklerle kirleten ise hüsrana uðramýþtýr (eþ-
Þems 91/9-10); “Kim temizlenirse kendi
iyiliði için temizlenmiþ olur” (Fâtýr 35/18);
öyle günahkârlar var ki Allah âhirette on-
larla konuþmayacak, yüzlerine bakmaya-
cak, onlarý temizlemeyecektir (el-Bakara
2/174; Âl-i Ýmrân 3/77). Cebrâil Hz. Mer-
yem’e Îsâ’yý müjdelerken onu tertemiz bir
çocuk diye nitelemiþtir (Meryem 19/19).
Bazý âyetlerde iyiliklerin insan için temiz-
leyici ve arýtýcý olduðu bildirilir (el-Bakara
2/232; en-Nûr 24/28, 30).

Ayný kavramlar hadislerde de geçmek-
tedir. Hz. Peygamber genel olarak saðlýk ve
temizliðe, bilhassa aðýz, burun ve diþ gibi
saðlýk bakýmýndan özel önem taþýyan or-
ganlarýn temizliðine (meselâ bk. Müsned, I,
258, 344; Buhârî, “Rikak”, 1; Müslim, “Ta-
hâret”, 56); ayrýca saç, sakal ve býyýk baký-
mýna (Buhârî, “Libâs”, 64, 74; Müslim, “Ta-
hâret”, 54; Ebû Dâvûd, “Tereccül”, 3) önem
verirdi. “Temizlik imanýn yarýsýdýr” (Müs-
ned, V, 342-344; Dârimî, “Vudû,”, 2; Müs-
lim, “Tahâret”, 1); “Namazýn anahtarý te-
mizliktir” (Müsned, I, 123; Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 73; Tirmizî, “Tahâret”, 3) meâlinde-
ki hadisler Resûl-i Ekrem’in temizlik kül-
türünün geliþtirilmesine verdiði önemin
açýk ifadeleridir. Bir hadiste bildirildiðine
göre sünnet olmak, kasýklarý týraþ etmek,
týrnaklarý kesmek, koltuk altýndaki kýllarý
almak, býyýklarý kýsaltmak peygamberlerin
geleneðidir (Buhârî, “Libâs”, 63, 64; Müs-
lim, “Tahâret”, 49-56). Resûlullah çevresin-
deki insanlara temizlik alýþkanlýðý kazan-
dýrmaya çalýþýr, kýlýk kýyafet temizliðine dik-
kat çekerdi (el-Muva¹¹aß, “Þa.r”, 7; Ebû Dâ-
vûd, “Libâs”, 17). Bilhassa cuma ve bay-
ram günlerinde yýkanýr, temiz ve güzel

1-2 [1992], s. 5-117). Doðumundan Türki-
ye’ye iltica etmesine kadar geçen hayatý-
ný ve 1931 yýlýndan itibaren çalýþmalarýný
kapsar. 2. 60 Yýl-Almanya (1936-1996)
Bir Yabancýnýn Gözü ile Geziler-Araþ-
týrmalar-Hatýralar (Ankara 1998). 3. Va-
taným Türkiye (ilki makale, ikincisi kitap ola-
rak yayýmlanan, üçüncüsü henüz yayýmlanma-
yan bu çalýþmada Ahmet Temir dönem dönem
kendi hayatýný anlatmaktadýr). 4. Yusuf Ak-
çura (Ankara 1987). 5. Moðollarýn Gizli
Tarihine Göre Cengiz Han (Çingiz Han)
(Ankara 1989). 6. Türkoloji Tarihinde
Wilhelm Radloff Devri: Hayatý-Ýlmî Ki-
þiliði-Eserleri (Ankara 1991). Ahmet Te-
mir’in ayrýca Bahadýr Giray, Anadolu’da Ýl-
hanlý valilerinden Samagar Noyan, Abdul-
lah Tukay, M. Fuad Köprülü, Reþit Rah-
meti Arat, Hâdi Atlasî, Þeyh Þâmil, Ab-
dünnasîr Kursavî, Alimcan Ýbrahim(of),
Âlimcan Barudî, Þehâbeddin Mercânî, Mu-
rad Remzi, Ayaz Ýshakî Ýdilli gibi bilim ve
kültür adamlarý hakkýnda otuz kadar bi-
yografi makalesi bulunmaktadýr. Yerli-ya-
bancý pek çok yayýnda makale, madde, bil-
diri ve tanýtma yazýlarý yazan Ahmet Te-
mir’in yabancý dildeki yazýlarýnýn çoðu Al-
manca, bir kýsmý Ýngilizce ve Fransýzca’dýr
(eserlerinin kronolojik bir listesi için ayrý-
ca bk. TKA, XXX/1-2 [1992], s. 91-117; Öz-
yetgin, TDe., XVI/1 [2003], s. 6-8).
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Ýslâm kaynaklarýnda temizlik kavramý
genellikle tahâret (tuhr) kelimesiyle ifade
edilir. Ayrýca zekât kökünden çeþitli keli-
meler “maddî veya mânevî yönden temiz-
lenme; temizleme, arýtma, temize çýkar-
ma” anlamýnda kullanýlýr. Nezâfet ve neka’

TEMÝZLÝK


