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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
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mam, kuyu, sarnýç vb.) Ýslâm medeniyeti-
nin en belirgin unsurlarýndan olmuþtur.
Bedenî temizliðin ibadetlerle ilgisi dolayý-
sýyla temizlik bahsi fürû-i fýkhýn baþlýca ko-
nularý arasýnda yer almýþtýr. Ýbadetlerde
maddî temizliðin dinî hükmü, temiz olan
ve olmayan nesneler, temizlemede kullaný-
lan maddeler, ibadet için temizliðin usu-
lü ve ölçüsü gibi hususlar daha çok fýkýh
kitaplarýnda incelenmiþ, temizlik kavramý
genellikle tahâret, pislik ve kirlilik necâ-
set, hükmî pislik hades terimleriyle ifade
edilmiþtir (bk. TAHÂRET). Bunun yanýnda
tasavvuf kaynaklarýnda ruhî ve ahlâkî te-
mizliðe geniþ yer verilmiþ, fýkýhta maddî
temizliðin ibadet þartý olarak görülmesi
gibi tasavvufî kaynaklarda seyrü sülûk için
kalp ve ruh temizliði, mânevî arýnma ge-
rekli görülmüþtür (bk. TASFÝYE). Gazzâlî’-
nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’inde temizliðin
bedenin ve dýþ ortamýn pislikten, kirden
pastan temizlenmesi, organlarýn günah
sayýlan davranýþlardan korunmasý, kalbin
kötü huylardan arýndýrýlmasý, ruhun mâ-
sivâdan temizlenmesi þeklinde dört mer-
tebesinin bulunduðu belirtilir. Ruhun te-
mizlenmesi peygamberlere ve sýddîklara
mahsus temizliktir. Her mertebedeki te-
mizlik onunla ilgili amelin yarýsýdýr. Kalp
amellerinin en ileri derecesi kalbi yanlýþ
inançlardan ve kötü þeylerden temizleyip
doðru inanç ve güzel ahlâkla donatmak-
týr. Kalp temizliði kalp amellerinin yarýsý
olduðundan temizlik de imanýn yarýsýdýr.
Yukarýdaki dört mertebeden her biri bir
sonrakinin þartýdýr. Buna göre beden te-
mizliði diðerlerinin þartýysa da temizliði sa-
dece bundan ibaret görüp diðer temizlik
mertebelerini ihmal etmek büyük yanýl-
gýdýr (I, 125-126). Gazzâlî eserinin “Rub‘u’l-
mühlikât” baþlýklý üçüncü cildini bu konu-
ya ayýrmýþtýr.
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Sâlikin ulaþtýðý makamdaki
sürekliliðini ifade eden

tasavvuf terimi
(bk. TELVÎN).
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Mülkiyet devrini saðlayan
hukukî iþlem.

˜ ™

Eþya üzerindeki mülkiyet hakkýný (milk)
veya malî bir hakký baþkasýna devretme-
yi ifade eden temlîk özellikle malî nitelik-
teki hukukî iþlemlerin taksimi açýsýndan
önem taþýr (malî bir hak olmayan “tem-
lîkü’t-talâk” için bk. TEFVÎZ). Hukukî iþlem-
ler özellikle iþlevleri açýsýndan tasnif edilir-
ken mülkiyet devri saðlayanlara temlîkât
adý verilmiþ, bir malýn aynýna veya men-
faatine dair mülkiyetin aktarýmýný hedef-
leyen iþlem ve akidler bu kapsamda de-
ðerlendirilmiþtir. Temlik bir bedel karþýlý-
ðýnda (ivazlý) olursa muâvaza, bedelsiz olur-
sa teberru adýný alýr. Buna göre temlîkât
muâvazat ve teberruat çerçevesindeki
bütün iþlemleri kapsar. Bir malýn aynýna
dair mülkiyetin bedelsiz temliki hibe, sa-
daka, vakýf; bedelli temliki satým (bey‘) ve
alt türlerini oluþturan akidler, menfaati-
nin ivazsýz temliki âriyet, ivazlý temliki ki-
ra (icâre) iþlemleriyle gerçekleþir (Serahsî,
XI, 133; Alâeddin es-Semerkandî, III, 205).
Buna göre âriyet ve icâre akidleri temlî-
kât grubu içinde yer alýr. Ývazsýz temlik
ölüm sonrasýna yönelik yapýlýrsa vasiyet
söz konusu olur. Miras yoluyla mülkiyetin
intikaline ise temlik denilmez. Zira bu so-
nucun gerçekleþmesinde mâlikin bir etki-
si yoktur. Bazý kullanýmlarda temlik baþlý
baþýna bir iþlem, çoðu durumlarda ise iþ-
lemin iþlevi olarak takdim edilmiþtir. Bu iþ-
leve sahip iþlemler arasýnda özellikle þun-
lar sayýlmýþtýr: Muâvazat çerçevesinde bey‘,
sarf, mukayeda, selem, karz, kýsmet, sulh,
istisna, icâre, müzâraa, müsâkat, nikâh,
hul‘, mudârebe, cuâle; teberruat çerçe-
vesinde hibe, sadaka, zekât, vasiyet, âri-
yet, karz, kefalet, havale; ivazlý akidlerde
muhâbât, vakýf, ibrâ. Malî ibadetler çer-
çevesinde yer alan zekât ve sadakanýn bu-
rada sayýlma sebebi bu vesileyle hak sa-
hiplerine yapýlacak yararlandýrmanýn izin
veya ibâha þeklinde deðil temlik mahiye-
tinde yapýlmasý þartýnýn aranmasýdýr. Yine
kefâret olarak belirlenmiþ olan on fakiri
yedirme hükmünde yedirmenin yorumun-
da bunun izin ve ibâha tarzýnda deðil tem-
lik þeklinde yapýlmasý gereðinden bahsedi-
lir. Temlikin cevazýnda ihtilâf yokken izin
ve ibâhanýn cevazý tartýþmalýdýr. Ýbâha mu-
hataba yararlanma müsaadesi verirken
mâlikin milki varlýðýný sürdürür. Dolayýsýy-
la ibâha, kiþinin ibâhaya konu yaptýðý mal

elbise giyer, hoþ koku sürünürdü (Buhârî,
“Cum.a”, 2-6, 13; Ebû Dâvûd, “Tahâret”,
127). Temizliði gösterdiði için beyaz elbi-
se giymeyi tavsiye ederdi (Müsned, V, 10,
13; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 13; Tirmizî, “Edeb”,
46). Bir cuma günü üstü baþý toz içinde,
terlemiþ vaziyette huzuruna gelen birine,
“Keþke böyle bir günde temizlik yapsay-
dýn” demiþtir (Buhârî, “Cum.a”, 15; Müs-
lim, “Cum.a”, 5). Bir hadiste, “Ümmetime
fazla zorluk yüklemekten çekinmeseydim
her namaz öncesinde misvak kullanma-
larýný emrederdim” buyurulmuþtur (Buhâ-
rî, “Cum.a”, 8; Müslim, “Tahâret”, 42-48).
Öte yandan ortak kullaným alanlarýnýn ve
çevrenin temizliði konusunda duyarlý olan
Resûl-i Ekrem yollarýn, insanlarýn oturdu-
ðu, gezip dolaþtýðý yerlerin temiz tutulma-
sýný isterdi. Bir hadisinde, “Allah güzeldir,
güzeli sever; temizdir, temizi sever” de-
dikten sonra çevrenin temiz tutulmasýný
emretmiþtir (Tirmizî, “Edeb”, 41). Hz. Âiþe,
Resûlullah’ýn deðiþik bölgelerde mescidler
yapýlmasýný, buralarýn temiz tutulmasýný
ve ortama güzel kokular yayýlmasýný iste-
diðini bildirir (Müsned, VI, 279; Ebû Dâ-
vûd, “Salât”, 13; Tirmizî, “Cum.a”, 64).

Temizlikle ilgili kavramlar hadislerde ay-
rýca mânevî temizliði ifade etmek üzere
geçmektedir. Hz. Peygamber günahlarýný
affederek kalbini temizlemesi (Müsned, V,
257), nefsine takvâ verip ruhunu arýndýr-
masý (Müsned, IV, 371; Müslim, “Cikir”, 73),
beyaz elbisenin kirden arýtýldýðý gibi ken-
disini de hata ve günahlardan temizleme-
si (Müsned, IV, 354; Müslim, “Salât”, 204)
için Allah’a dua ederdi. Ýsrâ hadisesiyle il-
gili hadislerin birinde Cebrâil’in Resûl-i Ek-
rem’in göðsünü açarak kalbini zemzem
suyu ile yýkadýðý ve içini temizlediði bildi-
rilir (Buhârî, “Tevhîd”, 37). Ýþlediði aðýr bir
günahtan dolayý piþman olup Hz. Peygam-
ber’den kendisine ceza verilmesini iste-
yen bir sahâbî bu arzusunu, “Ey Allah’ýn
elçisi, beni temizle!” sözleriyle dile getir-
miþtir (Müsned, V, 347, 348; Müslim, “Hu-
dûd”, 22). Allah’ýn âhirette günahkârlarla
konuþmayacaðý, yüzlerine bakmayacaðý ve
onlarý temizlemeyeceði hususu âyetlerde
belirtildiði gibi hadislerde de geçmektedir
(meselâ bk. Müsned, II, 253, 480; III, 440;
Buhârî, “Þürb”, 5; “Libâs”, 25; “Büyû.”,
60).

Ýslâmiyet’in bedenle ruh arasýnda kur-
duðu iliþkinin sonucu olarak her yönüyle
temizlik konusuna Kitap ve Sünnet’te, Hz.
Peygamber’in uygulamalarýnda, Ýslâmî kay-
naklarda büyük önem verilmiþ, bu saye-
de bir temizlik kültürü oluþmuþ, temizlik,
su ve bunlarla ilgili tesisler (çeþme, ha-


