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ÖNSÖZ 

Ekoloji, insan ve diğer canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini 

inceleyen bilim dalıdır. Canlıların doğal yaşamlarını ve gelişmelerini sağlayan 

faktörlerin çoğu ekolojinin temel konusunu teşkil eder. Ekoloji, çeşitli türdeki 

canlıların, çevrelerine uyumlu bir şekilde nasıl yaratıldıklarını; yaşamaları için hangi 

ortam ve şartların sağlanması gerektiğini; bu canlıların besinlerini ve enerji 

ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını; diğer türlerle nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını 

konu edinir. 

Ekoloji, evrenin temel öznesi olan insanla çok yakın ilişki içindedir. İnsan 

kendini kuşatan çevresinden etkilenen ve çevresini etkileyen bir varlıktır. İnsanların 

etkileyiciliği, çevrede belirli nitelikte değişikliklere yol açmaktadır. İnsan, yaşamını 

sürdürürken ve doğadan faydalanırken çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz 

etkilerde bulunur. Doğa da, kendisinden faydalanan ve yaşamını kendisine bağlı 

olarak sürdüren insanı etkiler. Bu etkiler; biyolojik, psikolojik ve toplumsal anlamda 

kendilerini gösterir. 

Her dinin belirli bir çevre tasarımı vardır. Çevresel faktörler, dinlerin de 

konuları arasına girmiştir. Doğa olayları ve doğadaki nesneler, bazen Tanrı’nın, kendi 

varlığını ispatlamada kullandığı araçlar, bazen de toplumların aşırı hassasiyet 

gösterdikleri kutsallardır. Dinler, doğa karşısındaki insanın durumunu, doğadan 

faydalanırken yapması gerekenleri, yaşamın devamlılığını sağlamada insanın diğer 

canlılarla ne tür bir ilişki içerisinde olması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda 

bulunurlar. 

Çevre, öteden beri araştırmacıların ilgiyle yöneldikleri bir alandır. Bu 

araştırmaların bir kısmı çevre-din ilişkisini konu almıştır. Konuyla ilgili yapılmış 

önemli çalışmalardan biri, “Çevre ve Din Sempozyumu” dur. Mehmet Bayraktar’ ın 

“İslam ve Ekoloji” isimli kitabı, Bahattin Dartma’nın “Kur’an ve Ekoloji” isimli 

kitabı, Yılmaz Öztan’ın “Çevre Kirlenmesi” isimli kitabı bu çerçeve yapılmış önemli 

araştırmalar arasında sıralanabilir. 

Araştırmanın konusu, çevre dengesi ve bu durumun dinler açısından 

yorumlanması, insanlığın yararına olacak çeşitli değerlendirmeler yapılması ve 

çözümler üretilmesidir. İnsanın var olduğu ilk andan itibaren oluşmuş olan ve insan 
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nesli devam ettikçe de varlığını sürdürecek olan çevrenin insanın biyolojik, psikolojik 

ve toplumsal sağlığına etkisi ele alınan diğer konular arasındadır. 

Dengeli ve sağlıklı bir hayat sürebilmek, bir insanın çevresindeki canlılar ve 

eşyadan nasıl yararlanacağını ve zararlarından nasıl korunacağını bilmesi ve bunun 

sorumluluğunu hissetmesiyle ilgilidir. Araştırmada, çevre-din ilişkisi bağlamında,  

insanlığın doğaya egemen olmak yerine, onunla uyum içinde olması gerektiği 

bilincini vurgulamak ve çevresine karşı gereken sorumluluğu yerine getirme 

hassasiyetine sahip olmasını sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem olarak ekoloji, insan 

ve dinle ilgili psikoloji, din psikolojisi, sosyoloji, din sosyolojisi ve dinler tarihi 

kaynakları araştırılmıştır. Bunun dışında konuyla ilgili olarak Hadis kaynakları ve 

Kur’an meali incelenerek, çeşitli internet sitelerindeki bilimsel makale ve bilgilerden 

yararlanılmıştır. Çalışmaya literatür tarama yöntemi hakim olmuştur. 

Üç bölümden oluşan araştırmanın, “Ekoloji ve Hayat” adlı birinci bölümünde; 

ekolojinin tanımı, konusu, tarihçesi, unsurları, ekolojik kirliliğin tanımı, sebepleri, 

çeşitleri ve çevre kirliliğinden korunma yolları ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. 

Araştırmanın ikinci bölümü olan “Ekoloji ve İnsan” başlığı altında; ekolojinin insanın 

biyolojik, psikolojik ve toplumsal sağlığına etkisi açıklanmaktadır. Araştırmanın son 

bölümü olan “Ekoloji ve Din” bölümünde; Hinduizm, Budizm, Taoizm gibi Doğu 

dinlerinde ve eski çağların inanç sistemlerinde insanların doğaya bakışı, doğadan 

yararlanma şekilleri ve hangi nesnelere kutsallık atfettikleri ele alınmaktadır. Bu 

bölümün diğer başlığı altında; Yahudilik ve Hıristiyanlığın doğayı ve insanı ele alışı, 

doğada kutsal kabul edilen unsurlar, kutsal metinlerden örnekler verilerek 

açıklanmaktadır. Bu bölümün son başlığı altında; evrenin yaratılışı, tabiatın sunduğu 

imkânlar, bu imkânlara karşılık insan olarak takınılması gereken tutum ve davranışlar 

ayet ve hadisler ışığında değerlendirilmektedir.  

Gerek araştırma sırasındaki yöntemsel, eleştirel ve fikri katkılarıyla, gerekse 

gösterdiği anlayış ve inceliğiyle yardımlarını benden esirgemeyen sevgili danışmanım 

Doç. Dr. Abdülkerim BAHADIR’a teşekkür ve minnettarlığımı sunuyorum. 

Eda FEYZİOĞLU 

Konya-2011 
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GİRİŞ 

Çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da süre içinde 

dolaylı ya da doğrudan bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır. İnsan, diğer insanlarla, 

insanların dışındaki tüm canlı varlıklarla, yani bitki ve hayvan türleriyle, canlılar 

dünyası dışında kalan, ama canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdaki cansızlar, 

yani toprak, hava, su, iklim gibi faktörlerle sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. 

Çevre özetle, insanı etkileyen ve insanın etkilediği her şey olarak tanımlanabilir. 

Çevre, insanın emrine amadedir, fakat onunla etkileşim halinde olan insan 

sadece ondan yararlanmakla kalmaz aynı zamanda onu yaralar. Çevre kirliliği, türlü 

insan faaliyetleri nedeni ile çevresel değerlerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Hava, su, toprak gibi unsurların zamanla bozulması, yaşam ortamları değiştiği ya da 

insan ihtiyaçları uğruna aşırı tüketildiği için bitki ve hayvan topluluklarının yok 

olmaya yüz tutması, insanın ortak kültür mirasının bir parçası olan tarihi çevreyi 

oluşturan öğelerin günlük çıkarlara feda edilmesi, çevresel değerlerin yitirildiğini 

açıkça göstermektedir. Nüfus, sanayileşme, şehirleşme, insanların bencilliği, 

hoyratlığı ve doyumsuzluğu çevre kirliliğinin ana sebeplerindendir. Ekolojik 

dengenin devamlılığını sağlamak, sahip olduğumuz kaynakları israf etmeden 

kullanmamıza, kendimizi doğanın hakimi değil bir parçası olarak görmemize, 

kendimizi ve neslimizi düşünerek davranmamıza bağlıdır. 

İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi, ekolojinin dengede olmasını gerektirir. 

Ekolojinin her bir unsuru insan için çok önemlidir. Örneğin ormanlar, nefes almadan 

yaşayamayacak olan insanın, rahat nefes alması için gereken oksijeni sağlama 

amacındadırlar. Hayvanlardan elde edilen besinler sayesinde, insan sağlıklı yaşam 

sürdürebilmektedir. Ekolojik faktörlerden biri olan toprak, türlü türlü ürünlerle 

insanların yaşamlarını devam ettirmelerinin ana kaynağı olmaktadır. Bu bahsettiğimiz 

örnekler doğanın insanın biyolojik sağlığına olan etkisidir.  

Doğanın bütün unsurları insanın psikolojik sağlığına da doğrudan ya da dolaylı 

olarak etki etmektedir. Yaşamını devam ettirecek besini, havayı veya suyu temin 

edemeyen insan aşırı derecede gergin olmaktadır. Bunun yanı sıra insanların 

“cennetten bir parça” şeklinde tabir  ettikleri su kenarları, ağaçlıklar, yeşillik alanlar 
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insanı rahatlatmaktadır. Bu örnekler, doğanın insan psikolojisine etkisidir. İnsanın 

doğaya karşı hoyratça tavrı, bencilliği, gördüğü her şeyin tek sahibi olarak kendini 

görmesi de insan psikolojisinin doğaya etkisidir.  

Kendi haklarını gözettiği gibi, kendisi dışındaki canlıların haklarını gözetmesi 

halinde, insan doğayla uyumlu yaşamasını sağlar. Bu duygularla hareket eden insan, 

doğadan yararlanırken onu yaralamaz, kendini, içinde yaşadığı toplumu ve gelecek 

nesillerini de düşünerek davranır. Böylece refah düzeyi daha yüksek toplumlar ortaya 

çıkar. 

Ekoloji, insanlık kadar eski bir tarihi sahiptir. Kutsal kitaplara bakıldığında, 

evrenin insandan önce yaratıldığı öğrenilmektedir. İlahi kaynaklı olmayan  ve ilahi 

kaynaklı dinlerde ortak temalardan biri doğayla iç içe oluştur. İlahi kaynaklı olmayan 

dinlerin öğretilerinde de doğaya ve canlılara zarar vermemek esastır. İlkel topluluklar, 

tek Tanrılı bir inanç sistemine sahip olmadıkları için doğanın unsurlarına çok daha 

kolay kutsallık yükleyip, ağaçlara, hayvanlara, suya, taşlara ve buna benzer nesnelere 

tapmışlardır. Aslında bu durum doğaya verdikleri kıymette fazla hassas 

davrandıklarının kanıtıdır. İlahi kaynaklı dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlık’ ta da 

doğanın bazı unsurlarına kutsallık atfedilmiştir. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’ te alemin 

yaratılışına, doğaya karşı sergilenmesi gereken tutuma dair açıklamalara yer 

verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de de alemin yaratılışı, mükemmelliği, bu 

mükemmelliğin Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanın emrine sunulduğu, 

doğadan istifade etme yolları ve zarar verildiği takdirde insanın sürükleneceği sondan 

bahsedilmektedir. Kur’an’ın yorumlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan Hz. 

Muhammed, çevre temizliği ve çevreyi koruma konusunda insanları uyarmış, çevre 

kirliliğine oldukça güzel çözüm önerileri getirmiş, kendisi de uygulamalarıyla 

insanlığa örnek olmuştur. 

Doğanın maddi yönünün yanı sıra bir de manevi yönü vardır. İnsanların sahip 

olduğu ahlaki ilkeler doğanın manevi yönünü oluşturduğu gibi, aslında maddi olarak 

doğanın devamlılığının sağlanmasında etkilidir. İnsan, muhatap aldığı her varlığa, 

kendi karakterinin gerektirdiği şekilde davranır. İnsanlığın inandığı her türlü inanç 

sistemi ahlaken iyi olmayı emreder ve kötülüğü asla tasvip etmez. İnsanlar bir inanç 

sistemine bağlı olsalar da, bazen sahip oldukları ahlaktan sıyrılamamakta ve ahlaki 

kirliliğe sebep olabilmektedirler. 
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İçerisinde yaşamakta olduğumuz doğa, insanıyla, hayvanıyla ve bitkisiyle bir 

bütündür. İnsanın insana karşı sorumlulukları olduğu gibi, canlı-cansız diğer tüm 

varlıklara karşı da sorumlulukları vardır. Erdemli ve onurlu insan, sadece insan 

haklarına değil, tüm canlıların haklarını gözeten ve saygı gösterendir. Çevre ve insan 

birbirinden ayrı düşünülemez. İnsanı bulunmayan bir dünyanın nasıl bir anlamı ve 

değeri olmazsa, çevresi tahrip olmuş insanın da, yaşama imkânı kalmamış demektir. 

Bu derece birbiriyle ilişkili olan insan ve çevre, karşılıklı hukuklarını ekolojik 

dengeye uygun olarak devam ettirmek mecburiyetindedirler. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EKOLOJİ 

1.1. EKOLOJİNİN TANIMI, KONUSU, TARİHÇESİ VE UNSURLARI 

1.1.1. Ekolojinin Tanımı 

Kelime olarak; "ekoloji" kelimesi, eski Yunancada, "ev[cik], konut, mekan" 

manasına gelen "oikos" ile "bilim" anlamım ifade eden "logos" kelimelerinden 

meydana gelmiştir. Buna göre "ekoloji (oekolojî}" kelime olarak, "konut bilimi" veya 

"ev ekonomisi bilimi" anlamına gelmektedir (Çepel, 1992: 13). 

Terim olarak birçok tanım yapılmıştır. Burada sadece bazılarına yer verilmiştir: 

Doğal varlıkların yapı ve özellikleriyle aralarındaki karşılıklı ilişkileri araştıran 

bir bilim dalıdır (Kocataş, 1994: 2). İnsan ve diğer canlıların birbirleriyle ve 

çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına denir (Elevli, 1998:7). 

Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlığa ait öğelerin karşılıklı etki ve ilişkilerini 

araştıran bir bilimdir ( Çepel, 1990: 178). Bir organizmanın veya organizmalar 

toplumunun yaşamı üzerinde etkili olan tüm faktörlerin bütününü ifade eden bir 

terimdir (İslam, 2000:50). Canlıların yaşamasını ve gelişmesini sağlayan fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünlüğüdür (İslam, 2000: 78). Canlıların yaşam 

temellerini, dolayısıyla doğayı korumanın ilkelerini öğreten bir bilim dalıdır (Neyişci, 

2002: 70). İnsanın geleceğini sigorta etmeye çalışan bir bilim dalıdır (Boşgelmez, 

2000: 5). Canlı-cansız ayırımı yapmadan ekosfer bileşenleri arasındaki etkileşimleri 

inceleyen bilim dalıdır (Çepel, 1990: 185). 

Yapılan tanımların ortak noktalarından hareket edildiğinde ekoloji; canlıların 

birbiriyle ve maddi çevreleriyle olan çok yönlü ilişkilerini inceleyen; en uygun 

çevresel koşullar altında yaşayabilmeleri için araştırmalar yürüten bilim dalı, şeklinde 

tanımlanabilir. 

1.1.2. Ekolojinin Konusu 

Ekolojinin, tanımlarından da anlaşılacağı gibi inceleme alanı oldukça geniş 

sayılır. Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların, çevrelerine uyumlu bir şekilde nasıl 
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yaratıldıklarını, yaşayabilmeleri için hangi ortam ve şartların sağlanması gerektiğini, 

bu canlı varlıkların besinlerini ve enerji ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını, karşılıklı 

olarak diğer türlerle nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını, bir türün çeşitli fertlerinin 

nasıl bir organizasyon ve fonksiyon içinde canlı topluluklarını teşkil ettiklerini inceler 

(Dartma, 2005: 18-27). 

Günümüzdeki kullanımıyla ekoloji, sadece canlı varlıkların hem çevreleri ve 

hem de birbirleri ile olan ilişkilerini incelemekle yetinmez, o artık bütün çevre 

sorunlarını konu edinen bir bilim dalı haline gelmiştir (Muslu, 1983: 7). Bugün 

“çevrecilik” ve “ekoloji” terimleri çoğunlukla birbirlerinin yerine ve eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Ancak ekoloji, daha geniş kapsamlı olup çevreciliğin bilimsel 

yönünü ifade etmektedir (Bayraktar, 1992: 19). 

İnsan, hayvan ve bitkilerden oluşan canlılar ve bunlar dışında kalan cansızlar 

için çevre, ortak bir alandır. Ekoloji canlılara ait belirli organları ve bu organlardaki 

yaşam süresini değil, canlıların içinde bulundukları ortamla olan karşılıklı ilişkilerini 

inceler. Ekolojide canlı varlıklar kadar bunların dışında kalan cansız varlıklar da 

önem taşır. Birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler ve canlı varlıklar ancak 

birbirlerinin desteği ve cansız varlıkların sunduğu ortamın şartlarıyla yaşamlarını 

devam ettirebilirler.  

1.1.3. Ekolojinin Tarihçesi 

Ekoloji terimi ilk defa, 1858 yılında Henry Thoreau tarafından bir mektupta 

kullanılmış, fakat kendisi bu kelimenin herhangi bir tanımını yapmamıştır. Söz 

konusu kelimeyi (ekoloji) bundan yaklaşık 10 yıl sonra (1869) Alman zoologu Ernst 

Haeckel kullanmıştır. Adı geçen zoolog bu terimi, "doğanın ekonomisi ile ilgili tüm 

bilgileri belirtmek ve bu bilgilerin de hayvanların organik ve inorganik çevreleriyle 

olan ilişkilerini" kapsadığını vurgulamak maksadıyla kullanmıştır (Tosun, 1983: 1). 

Ekoloji, her ne kadar bu anlam ve adla olmasa ve anlamı ile bilinmese de 

insanoğlu tarafından çok önceden beri yararlanılan bir bilgi birikimine dayanır. 

İnsanlar neolitik devre (taş devri), yani bundan 10.000 yıl öncesine kadar 

ekosistemdeki yerlerinde tabiat yasalarına uygun hayat sürdürmüşlerdir. İlk defa evcil 

hayvan istihdam etmeye ve toprağı ekmeye başlayan, neolitik insan olmuştur. İşte bu 

andan itibaren az da olsa doğal dengenin dışına çıkılmaya başlanmıştır ( Akalan, 
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1982: 25). M.Ö. 14 ve 13. yüzyıllarda Anadolu'da insanlar, hayvanları evcil-

leştirmişler, toprağı ekip dikmişler, çeşitli köyler ve kentler kurmuşlardır ( Günaltay, 

1987: 66). 

Urartular (M.Ö. 900-600) Sümerler gibi kanal açma konusunda bir hayli ileri 

gitmişlerdir. Bu kanallar arasında Menuas'ın yaptırmış olduğu Şamram Kanalı gibi 

çok önemlileri de vardır. Göl ve kaynak sularını, ziraata elverişli topraklara götürmek 

için yapılmış olan bu kanallardan bugün hala kullanılabilecek durumda olanları 

mevcuttur (Günaltay, 1987: 324). 

Anadolu ve Ortadoğu'da ilk tarımcılar buğdayı uygun toprak ve iklim 

şartlarında yetiştirmeye çalışmışlar (Memiş, 2001: 22-23); zararlı böcekleri yiyen 

leylek ve hamam böceklerini uğurlu olarak kabul etmişler; balıkçılar alabalığı hızlı 

akan soğuk sularda avlamışlardır ( Kocataş, 1975: 4). 

Toprakların düzenli bir şekilde incelenmesine milâttan 5000 yıl önce Dicle ve 

Fırat vadileri (Râfideyn/Mezopotamya) ile Mısır'ın Nîl vadisinde başlanmıştır. Kurak 

iklim şartlarının hakim olduğu bu bölgelerde sulama da yapılmıştır (Akalan, 

1982:26). Çin'de M.Ö. 4000 yıllarında toprak sınıflamasının yapıldığı ve toprakların 

dokuz sınıfa ayrıldığı bildirilmektedir (Boşgelmez, 2000: 4). 

İçme suyu elde etmek için inşa edilen ilk baraj, Ürdün'de M.Ö. 3000 yıllarında, 

su taşkınlarından korunmak amacıyla yapılan ilk baraj ise Mısır'ın Hilvan denilen 

mevkiinde Seddu'l-Kaffara'da M.Ö. 2600 yılında inşa edilmiştir. Suyun enerji 

kaynağı olarak kullanılması ise yine M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. 

Mîlâttan 2000 sene önce Girit'teki Gnossos Sarayı kalıntılarında bilinen ilk tuvalet 

örnekleri görülmektedir. Bunların atık suları, bir kanal ile meskenlerin dışında 

bulunan bir dereye tahliye edilmiştir. Hindistan'da M.Ö. 2500-1500 yıllarına ait 

oldukça gelişmiş kanalizasyon sistemi olan bir şehir harabesi Mohenco-Daro'da 

bulunmuştur. Şehir kalıntıları arasında atık suların tahliye edildiği ve bu gün alaturka 

olarak adlandırılan türde tuvaletlere rastlanmıştır. Ayrıca evlerdeki banyoların atık 

suları da aynı kanal sistemine bağlanmıştır. Milâttan 1500 yıl önce Mezopotamya'da 

inşa edilmiş olan şehirlerde, taştan yapılmış tuvaletler, içi kum ve madenî zift ile 

sızdırmaz hale getirilmiş banyolar ve bunların atık sularını şehir dışına boşaltan 

mecralar bulunmaktadır. Yine Mısır'da Tel-el-Amarna'daki Akheanaten şehrinde 
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M.Ö. 1300 yılında yapılmış banyolar ve bu günkü alaturka tuvaletlere benzeyen 

tuvalet taşları kullanılmıştır ( Kor-Öztürk-Borat, 1992: 149). Yine Anadolu'da 

Hititler, içinde bir insanın rahatlıkla gezebileceği kadar genişlikte olan 

kanalizasyonlar yapmışlardır (Günaltay, 1987: 193). 

Romalılar döneminde şehirlerde büyük hamamlar inşa edilmiş, atık suların 

tahliye edildiği tuvaletler kullanılmıştır. Onlar sadece Roma'da değil, yönetimleri 

altında bulunan diğer şehirlerde de umumi banyo ve atık su deşarjlı tuvaletler 

yapmışlardır. Avrupa'da Romalılardan kalan banyolar ve diğer tesisler ilgisizlik yü-

zünden kısa zamanda harap olmuştur. Bunda, Hıristiyanlığın beden temizliğini günah 

olarak telakki etmesinin büyük rolü vardır. Meselâ Aziz Benedict'in, arasıra olmak 

şartıyla sadece gençlerin yıkanabileceklerine dair bir emri vardır. Azîze Anges'in 

Hıristiyanlığın kutsal vaftiz yağını gidermemek için 18 sene yüzünü hiç yıkamadığı 

ve 30 yaşında da öldüğü bildirilmektedir. Erfurt şatosunun lağım çukuru, büyük kabul 

salonunun altında bulunuyordu. İmparatorluk meclisinin toplandığı sırada (1183'te) 

döşemenin çökmesi sonucu büyük lağım çukuruna düşen 8 prens, birçok soylu ve 

300'den fazla şövalye ölmüş, İmparator Friedrich Barbararossa ise pencereden 

atlayarak kurtulmuştur. İşte, söz konusu dinin sonraki temsilcilerinin temizlik 

konusundaki bu oldukça hatalı olan anlayışı, Hıristiyan dünyasında tuvalet, 

kanalizasyon ve hamam gibi çevre temizliği ve sağlık bakımından büyük önem 

taşıyan tesislerin yapımının ve kullanılmasının rağbet görmesini engellemiştir, Bu 

tavır, 18. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Orta çağda, koku kullanımının 

artışında, Fransa'da ve Almanya'nın Köln (Kolonya) bölgesinde koku endüstrisinin 

gelişmesine, pislik ve kirden oluşan kötü kokuların, su yerine keskin kokulu 

kolonyalarla giderilmeye çalışılmasının büyük etkisi olmuştur. 1696 yılında 

düzenlenmiş olan bir polis raporuna göre Paris halkı bütün kirli suları, idrarları ve 

hemen her çeşit pisliği gece-gündüz pencerelerden sokaklara boşaltırlardı. Her an bir 

pencere açılır, "gare I'eaui", yani "savulun su!" sesini işitmeyen birinin, bir oturak ya 

da bir kova kirli su veya pislik başından aşağı dökülmüş olurdu. Şehirde insanın bu 

gibi durumlarla karşılaşmayacağı hiçbir güvenli yer yoktu. İnsan, geniş sokakların 

ancak ortasından yürürse başına bir pislik dökülmesinden kurtulabilirdi. Sokaklarda 

tuvalet bulunmadığından sokak köşeleri, kilise çevreleri, hatta sarayların etraft bile bu 

işte kullanılırdı. Meselâ, Palais de Justice'de her yerde insan pisliklerine rastlanırdı. 

Louvre sarayı da bu tür kirliliklere maruz kalırdı. Söz konusu sarayın avlu, merdiven, 
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balkon ve kapı arkaları, tuvalet ihtiyacı giderilmek için kullanılırdı. İnsanlar nerede 

sıkışmışsa hemen orada gündüzün dahi tuvalet ihtiyaçlarını giderirlerdi, saray halkı 

bile bu duruma aldırmazdı. Kral saraylarında lazımlık ancak 17. yüzyılın sonlarına 

doğru kullanılmaya başlanmıştır (Ali Suavi, 2002: 160-170). 

Avrupa'nın bu olumsuz durumuna karşılık İslâm coğrafyasında Avrupa ile 

mukayese edilmeyecek derecede çok temiz çevreler oluşturulmuştur. Çünkü 

İslâmiyet'te, temizliğin müstesna bir yeri vardır. Hatta bazı ibadetlerin yapılabilmesi 

için temizlik şartı getirilmiştir ( Ebu Davud, Taharet: 31).   

Müslümanlar da dinlerinin bu emir ve tavsiyelerine uymaya gayret 

göstermişlerdir. Bunun sonucunda da İslâmî çevrelerde çok temiz ve nezih ortamlar 

meydana getirilmiştir. Meselâ, Haliç’e bakan sırtlar ve tepeler Fatih Sultan Mehmet'in 

emriyle koruma altına alınmıştır. Böylece Haliç’in kirlenmesi ve dolması asırlarca 

geciktirilmiştir. Diğer taraftan Haliç'te biriken ve erozyonla gelen çamurların çömlek 

ve testi gibi eşyaların yapımında kullanılması ve bu işle meşgul olan 

imalathanelerden vergi alınmaması suretiyle dünyada ilk kez İstanbul'da çevre 

korumacı sanayisine teşvik getirilmiştir. 1719 yılından itibaren ücretleri dükkan ve ev 

sahipleri tarafından karşılanmak üzere şehir ve kasabalarda ferrâş-ı mezbele (temizlik 

işçileri) istihdam edilmeye başlanmıştır ( Kor-Öztürk-Borat, 1992: 149-151). 

Ekoloji ile ilgili konulara dair Osmanlılarda fermanlar bile düzenlenmiştir, 

Meselâ Kanuni Sultan Süleyman dönemi, hicrî 946 yılı Safer ayında (milâdî Haziran-

Temmuz 1539) hazırlanmış olan bir çevre nizamnamesi bu açıdan önemli esasları 

ihtiva etmektedir. Edirne subaşlılığına tayin edilen Ömer Efendi'ye hitaben yazılmış 

bu nizamnamede yer alan hususlar şunlardır ( Binark, 1995: 13-14; Ataseven, 1997: 

48-49): 

- Bundan böyle hiç kimse, evinin çevresini ve dükkanlarını pis tutmayıp, 

herhangi bir pis madde görürlerse temizlesin. 

- Adı geçen subaşı, çarşı ve mahallelerde dökülen pislikleri, kimin evine ve 

avlusuna yakın ise onun döktüğüne kanaat getirerek temizlettirsin. Eğer pisliği 

başkaları dökmüş ise dökenler bulunup cezalandırılsın. 

-  Kervansarayların pislikleri kervansaray tarafından boş bir yere döktürülsün. 
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- Hamamların pis su yolları -kimseye zarar vermeyecek şekilde- belli bir yerden 

geçirilsin (kimsenin evinin ve avlusunun yakınından geçirilmesin). 

- Pis suların aktığı mecralar üzerine yol yapılmasın. 

- Çamaşır yıkayanların pis sularını, kan alıcıların kanlarını umumi yollara 

dökmeleri engellenerek boş yerlere dökülmesi sağlansın. 

- Arabacılar sığırlarına nalbant dükkânlarında yem vermesin, önceden nerede 

yem veriyorlarsa onları yine orada yemlesinler. Zaruri olarak nalbant dükkânlarında 

yem vermeleri gerekirse arabacılar pislenen yerleri temizlesinler, sığırların pislikleri 

ve temiz olmayan diğer atıkları şehrin dışında boş yerlere döksünler. 

- Açık kabirler ördürülsün; at, kedi, köpek gibi hayvanların leşlerinin, kabirlerin 

arasında bırakılmasına müsaade edilmesin. 

- Arabacıların öküzlerini halkın evlerinin önüne ve avlularına bağlamalarına 

izin verilmesin, önceden nereye bağlıyor ise yine oraya bağlasınlar ve konakladıkları 

yerlerde gübre ve sair pislikleri boş yerlere götürüp döksünler. 

- Evlerde çamaşır yıkadıkları sabunlu suyu yol üzerine dökmesinler. Dökenler 

hakkında gereken işlem yapılsın. 

- Çevre her türlü pislik ve taşlardan temizlettirilsin. At ölüsü ve sair davar 

leşleri halkın rahatsız olacağı yerlere koydurulmasın. Her kim bu hususlara riayet 

etmeyip karşı gelirse, ortalığa bıraktığı leş boynuna takılarak halka teşhir edilsin. 

- Hiç kimse ısrar edip yasaklarıma karşı çıkmasın. Buna cesaret edenler yüce 

katıma bildirilsin. 

- Kadı ve şehir subaşçısı halka yardımcı olmayı ihmal etmesin  

Yine çevreyle ilgili bir başka ferman da şöyledir: 

"İstanbul kadısı Faziletlü Efendi, 

Âsitâne-i Derse âdet (İstanbul) sokakları has (ot kırıntısı, çer-çöp) ve hâşâk 

(veya hoşk) (çöp, süprüntü, yonga) ile mülevves (kirlenmiş) olduğundan süpürülüp 

tathîr olunması (temizlenmesi) lâzimeden (gerekli olan şeylerden) ve nezâfet 
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(temizlik) kabilinden olarak herkes hanesi ve dükkan önlerini süpürüp has ve 

hâşâktan tathîr eylemesi hususu bu defa iktiza edenlere (gerekenlere) başka başka 

fermân-ı âlî (hükümdar fermanı/emri) ile tenbîh olunmuş olmakla imdi (şimdi), siz 

dahi herkes hâne ve dükkanları önlerini tathîr eylemesi ve bundan sonra herkes 

dükkan ve hanelerinden sokağa süprüntü ve dükkanların ve her kimin hâne ve 

dükkanı önünde süprüntü görülürse te'dîb olacağını (cezalandırarak uslandırılacağını) 

e'imme-i mahallâtmı (mahalle imamlarını) celb (getirmek) ile gereği gibi tenbîh ve 

münâdîler (tellallar) ile te'kîde (işin üzerine gitmeye/pekiştirmeye) mübâderet 

eyleyesin (teşebbüs edesin/girişesin/başlayasın), deyûm!” (Albayrak, 1997: 52). 

İşte bütün bunlar Müslümanların çevreye karşı sergiledikleri takdire şayan 

tutum ve davranışlarının çarpıcı tarihsel belgeleri olsa gerektir. Onların çevreye karşı 

gösterdikleri hassasiyet batılıların bile dikkatini çekmiştir. Meselâ bunlardan Lady 

Craven konuya ilişkin olarak şu sözleri söyleme gereğini hissetmiştir: "Türklerin 

tabiat güzelliklerine o kadar hürmetleri vardır ki, eğer bir ağaç bulunan yerde ev 

yapacak olurlarsa, damlarının en güzel zineti saydıkları bu ağaca kâfi gelecek bir 

açıklık bırakırlar” ( Danişmend, 1982: 187). 

Lamartine de şöyle demektedir: "Bu sarayların hususiyeti, Türk milletinin bir 

seciye hususiyetini gösterir: Tabiatı anlayış ve tabiat aşkı... Güzel manzaralara, parlak 

denizlere, gölgeliklere, menbalara, karlı dağ tepeleriyle çevrelenmiş muazzam 

ufuklara karşı beslenen temayül, bu milletin en büyük meylidir." (Danişmend, 1982: 

193). 

Ekoloji daha önce bahsettiğimiz gibi henüz yeni olan bir bilim dalıdır. Bilimsel 

ekolojinin hazırlık temelleri Yunanlılara kadar uzanır. M.Ö. 300 yıllarında yaşayan ve 

Aristo'nun hocası olan Teofrosfus'tan kalan yazılar, ekolojik anlamda bilinen en eski 

örneklerdir. Aristo'nun da şöyle dediği nakledilmektedir: "Kainat bir bütündür, kainatı 

oluşturan unsurlar sonu olmayan bir madde dolaşımı ile birbirine dönüşürler, canlı 

varlıklar yaşadıkları ortama uymuşlardır, hem birbirleri hem de çevreleriyle etkileşim 

halinde bulunurlar; aynı zamanda aralarında yaşam için bir mücadele vardır." Eski 

Yunanlılardan sonra kaybolan bu tür ekolojik yazılar rönesanstan sonra tekrar ortaya 

çıkmıştır (Kocataş, 1975: 5). 
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1900'den sonraki yıllar, çağdaş ekolojinin gelişme dönemidir ( Çepel, 1992: 

18). 1930 yıllarında modern ekoloji doğmuştur (Kocataş, 1975: 5). 196O'lı yıllarda 

ekoloji matematiksel bir nitelik kazanarak daha analitik bir bilim dalı haline gelmiştir. 

Bu dönemde ekosistemlerde olagelen madde döngüleri ve enerji akımları, ekoloji 

tarafından deneysel olarak incelenmeye başlanmıştır (Çepel, 1992: 18). Çevre konusu 

Türkiye'nin gündemine ise 1980'li yıllarda girmiş ve giderek yoğun bir biçimde ele 

alınmaya başlanmıştır (Gökçe, 1993: 13). 

Çevre korumanın gelişme safhaları şu şekilde özetlenebilir: Birinci aşama; bu 

aşamaya "bilinçsiz oluş devri" denmektedir. Bu dönemde insanlar, insan-çevre 

ilişkilerinin farkında değillerdi. İkinci aşama; bu aşamaya "bilinçlenme dönemi" 

denmektedir. Bu devre, 19. yüzyıldan başlayarak 1965 yılna kadar olan dönemi içine 

almaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında insanların çevreye bakış açılarının 

değişmesine, sanayii devrimi (18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başları) ile oluşan 

endüstri neden olmuştur. Üçüncü aşama; bu aşama, 1965 yılından günümüze kadar 

olan zamanı kapsamakta olup, dünyada önemli çevre problemlerinin ortaya çıktığı ve 

buna bağlı olarak da çevreyi bu problemlerden koruma ve kurtarma arayışlarının 

gündeme geldiği "bilinçli oluş dönemi" dir ( Kocataş, 1975: 18). 

1.1.4. Ekolojik Faktörler 

Faktörün, bir anlamda bir bütünü oluşturan en önemli parça olduğu söylenebilir. 

Ekolojinin faktörler de  toprak, su ve hava olarak ele alınmıştır. 

1.1.4.1. Toprak 

1.1.4.1.1. Tanımı 

Toprak, konunun uzmanları tarafından çeşitli şekillerde tanımlanır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: Toprak, 

"Doğal bir oluşum sürecinden sonra oluşan, içinde biyolojik, fiziksel ve 

kimyasal olaylar cereyan eden, belli özelliklere sahip üst litosfer tabakasıdır." 

(Kocataş, 1975: 143). 

"Yerküremizi kaplayan çeşitli mineral ve organik maddelerin muhtelif 

oranlarda karışımından oluşan, köklü bitkiler için bir mekân ve besin kaynağı olan, 
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bünyesinde bulunan mikroorganizmalarla birlikte canlı bir ortam olarak ele alınabilen 

bir varlıktır” (Karpuzcu, 1991: 258). 

"Arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik 

maddelerin ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde 

geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli 

oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir varlıktır." (Tosun-Eser, 1983: 78). 

1.1.4.1.2. Toprağın Yapısı ve Oluşumu 

Toprağın bünyesinde çeşitli madde ve canlılar bulunmaktadır. Toprağı 

oluşturan maddeler şunlardır: 

Katı maddeler (organik ve inorganik), sıvı maddeler, gaz (hava). Toprağı 

meydana getiren bu maddelerin normal bir tarla toprağındaki oranları şöyledir: 

Mineral maddeler (kum, mil ve kil) % 45, Organik maddeler (humus ve küçük 

canlılar) % 5, Hava (CO ve zengin toprak havası) % 25, Su (erimiş tuzları da İçinde 

bulunduran toprak suyu) % 25 (Tosun-Eser, 1983: 78). 

Toprağın oluşmasına etki eden faktörler de şunlardır: Ana kaya veya ana 

materyal, iklim, canlı varlıklar, biyolojik faktörler (özellikle bitkiler), yeryüzü şekli 

(Tosun-Eser, 1983: 79) toprağın oluşumuna etki eder. Ana kayalardan toprağın 

meydana gelişine kadar geçen süreyi şu dört safhaya ayırabiliriz: Ana kayanın 

mekanik/fiziksel etkilerle parçalanıp ufalanması, ufalanmış parçaların kimyasal 

değişikliğe uğraması (mineral maddelerin oluşması) biyokimyasal değişme (bitkisel 

ve hayvansal kaynaklar tarafından sağlanan organik maddelerin biriktirilmesi), 

değişen materyallerin olgunlaşması ve tarla toprağının ortaya çıkışı (Tosun-Eser, 

1983: 79). Toprağın oluşması çok uzun bir zaman almaktadır. Meselâ 2.5 cm.'lik bir 

toprak kalınlığının meydana gelmesi için 200-1000 yıl gerekmektedir (Eryılmaz, 

1989: 14).  

Toprak, tabiatı soğuk ve kuru olduğundan diğer unsurlardan farklıdır. 

Yoğunluğu fazla olduğundan bulunduğu yer bütün unsurların altındadır. Toprak 

unsurunda soğukluk ve kuruluğun bir arada bulunması katılık ve kalınlık sebebi 

olduğundan, dışı canlıların karar ve sığınak yeri, içi madenler ve bitkilere menşe 

olmuştur (Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1997: 230). 
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Fen ve kelam alimleri toprağın iki tabaka olarak incelenebileceğini 

söylemişlerdir. Birinci tabaka; ıslak tabakadır. Bütün madenler, bitkiler, hayvanlar, 

kaynaklar, zelzele ve buharlar bu tabakanın üstünde meydana gelir. Toprak unsuru 

renksizken bunlarla karıştığı için çeşitli renklerde bulunur. İkinci tabakası; halis 

topraktır. Merkezi kuşatan asli unsurdur. Tamamen kuru, soğuk ve renksizdir 

(Erzurumlu İbrahim Hakkı, 231-232). 

1.1.4.2. Su  

Su, canlı varlıkların, hem yaratılışı ve hem de hayatlarını devam ettirebilmeleri 

için gerekli olan en temel unsurlardan biridir ( Dartma, 2005: 64). Renksiz, şeffaf, 

basit ve küresel bir tabaka teşkil eder. Yaş, soğuk ve havadan daha yoğun tabiatlıdır. 

Çeşitli şekiller alabilir. Yerinden ayrıldığında diğer unsurlara çevrilir (Erzurumlu 

İbrahim Hakkı, 1997: 217). 

"Allah her canlıyı sudan yarattı. … (Nur/45). Bu ayet her canlının özünün su 

olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği gibi Allah Kur’an’da insanı topraktan yarattığını 

belirtir. Ancak “…bir damla suya vahyettik” ifadesi yaratılan toprağın yalnız 

olmadığı su ile birleştirildiği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Gelişmiş organizmalarda suyun oranı, % 70-90 civarındadır. Bu normal 

durumun dışında % 98 su oranına sahip olanlar olduğu gibi, % 50 oranında suya sahip 

olanlar da bulunmaktadır ( Şahin, 2001: 139). Bunların, hayatlarını devam ettirmeleri 

için de büyük oranda suya ihtiyaçları vardır. Canlı hayatının devamı, bir bakıma suya 

bağlıdır. (Şen- Nacar, 1988: 405). 

Su, ziraî alanda da bol ürün alınmasına vesile olmaktadır: 

"Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını 

harcayanların durumu, tepe üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki, bol yağmur 

değince (alınca) ürününü iki kat verdi. Bol yağmur değmese de (almasa da) hafif bir 

yağmur, bir çise (ayni şekilde iki kat ürünün yetişmesi için) kâfi gelir. Allah 

yaptıklarınızı görmektedir” (Bakara/2). Teşbih sanatının yapıldığı ayette kısaca, 

sulanması halinde toprağın iki kat ürün vereceği haber verilmiştir. 'Allah'ın rızasını 

kazanmak ve imanı kuvvetlendirmek için mal infak edenlerin durumu, sulandığı 

takdirde iki kat ürün veren tepe üzerindeki bir tarlaya benzetilmiştir. Burada fiilen 
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olan hâdise kendisine benzetilendir, yani sulanan toprağın iki kat ürün vermesi 

olayıdır. Tabii olarak ayette, benzetilenin de kendisine benzetilen gibi olduğu ifade 

edilmek istenmiştir. Çünkü bitkilerin temel ihtiyacı olan ve toprakta çeşitli tür ve 

miktarlarda bulunan maddelerin, bir bitkinin bitmesi ve gelişmesini sağlayacak hale 

gelmesi su sayesinde olmaktadır. 

1.1.4.3. Hava 

Temiz hava, İçerisinde % 78.9 oranında azot, % 20.95 oranında oksijen ve % 

0.03 oranında karbondioksit (CCh) gazı bulunan, duman, toz tanecikleri, 

kükürtdioksit (SO2) ve başka gaz bulunmayan ya da çok az bulunan hava demektir 

(Öztan, 1985: 13).  

Hava, kendisine mahsus çeşitli hareketlerle hareket halindedir. Sakin oldukça 

ismi havadır. Hareket ederse rüzgar derler. Hava, latif, şeffaf ve renksizdir. Kendisine 

has tabiatı, sıcak, rutubetli ve yükselici olmakla arkadaşlarına uymamaktadır. Hava 

küre üç tabaka kabul edilir. Üst tabaka ateş küreye yakın olduğu için sıcak, bu 

tabakanın üst tarafı ateşe yakın olduğu için sıcaklığı çok ve hareketi hızlıdır. Aşağı 

kısımları ateş küreden uzaklaştıkça soğur (Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1997: 190). 

Hava, canlı hayatının olabilmesi için en önemli unsurlardan biridir; havasız 

hayat mümkün değildir. Meselâ yetişkin bir insan, açlığa 60, susuzluğa 6 gün 

dayanabildiği halde, havasızlığa 6 dakika bile dayanamamaktadır (Öztan, 1985: 12). 

Günde 2.5 lt. kadar su ve 1.5 kg. kadar da besin almasına karşılık, 15 kg., başka bir 

hesaplamaya göre 13 m3 kadar hava almak zorundadır (Atalay, 1988: 53). Görüldüğü 

gibi rakamlar havanın, canlı hayatı için önemini yeterince ortaya koymaktadır.  

1.2. EKOLOJİK KİRLİLİK 

1. Ekolojik Kirliliğin Tanımı 

Ekologlar, ekosistemin dengesini bozan her şeyi kirletici kabul ederlerken, 

mühendisler, "herhangi bir kaynağın faydalı bir şekilde kullanılabilirliliğine makul 

ölçüler dışındaki müdahaleyi" kirlilik olarak tanımlarlar. Çevre kanununa göre ise 

çevre kirliliği şöyle tarif edilmiştir: "İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, 

suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ortaya çıkan koku, gürültü ve 

atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlardır". Bunları 
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toparlayacak olursak, çevre kirliliği dendiği zaman, hava, su ve toprak gibi canlıları 

barındıran ortamların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen 

olumsuz değişimler anlaşılmaktadır (Elevli, 1998: 15). 

2. Ekolojik Kirliliğin Sebepleri 

Çevre kirliliği temelde "kaynakların tüketilmesi" problemidir. Buna, 

"kaynakların, kirlenmek suretiyle kullanılamaz hale gelmesi" problemini de eklemek 

gerekir. Çünkü bu durumda da kaynaklar, faydalı bir şekilde amacına uygun olarak 

kullanılamadığı için bir bakıma 'tükenmiş' demektir. İnsanlar tarafından kullanılmakta 

olan yeryuvarının kaynakları bu açıdan üç kısma ayrılır: Tükenmeyen kaynaklar: 

Güneş, akarsu, med-cezir ve rüzgar enerjisi gibi çok uzun bir dönem içerisinde 

tüketilmesi mümkün görünmeyen tabii kaynaklar. Üretilebilen/yenilenebilen 

kaynaklar: Toprak, su, hava ve orman, yaban hayatı, deniz ve tarım ürünleri gibi 

sorumsuz ve aşırı bir şekilde kullanıldığında tükenen, ancak ölçülü bir şekilde 

kullanıldığında ise kendilerini yenileyebilen kaynaklar. Tükenen/yenilenemeyen 

kaynaklar: Her türlü maden, kömür, petrol ve doğal gaz yatakları olup, oluşmaları 

için çok uzun zamana ihtiyaç gösteren ve tekrar üretilmesi/yenilenmesi mümkün 

olmayan kaynaklar. Endüstriyel büyümenin en fazla etkilediği kaynaklar sonuncu 

grupta olup, bunların tüketim hızı, aynı ölçüde artan bir kirlenme problemini de 

beraberinde getirmektedir ( Uslu, 1995: 19). 

Şimdi kirlenmenin asıl nedenlerine geçelim. 

Kormondy(1969)'e göre dünyanın problemleri üç "P"den ibarettir: 

a. Populasyon (nüfus artışı), 

b. Pollusyon (çevre kirlenmesi), 

c. Poverty (yaşam düzeyinin yükselmesiyle ihtiyaçların artması). Aslında bu üç 

mesele birbirleriyle sıkı bir ilişki içindedir (Kocataş, 1975: 392). Görüldüğü gibi 

dünyanın problemleri arasında birinci sırada "nüfus artışı" gösterilmiştir. Ancak 

burada şunu ifade edelim ki, dünya nüfusunun % 25'ini oluşturan sanayileşmiş 

ülkelerin, dünyadaki mevcut enerjinin % 75'ini tükettiği (Çepel, 1992: 177) başka bir 

ifadeyle dünya gelirinin % 75'i dünya nüfusunun % 25'i tarafından kullanıldığı 

(Karpuzcu, 1991: 8) nüfus artışının çevre kirlenmesi ve kaynak tüketimindeki 
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etkisinin % 10 kadar olduğu, çevre problemlerinin nüfus artışından ziyade tüketimin 

artmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Özdek, 1993: 60). 

 Meselâ; Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünya nüfusunun % 5'ini oluş-

turmakta ve dünyada üretilen toplam enerjinin % 25'ini, alüminyumun % 27'sini, 

teneke, bakır ve kurşunun % 20'sinden fazlasını kullanmaktadır. Hindistan ise dünya 

nüfusunun % 16'sını oluşturmasına rağmen, dünyadaki mevcut enerjinin sadece % 

3'ünü harcamaktadır. Sanayileşmiş milletler, dünya nüfusunun % 22'sini 

oluşturmalarına rağmen, dünyadaki toplam gıdanın % 60'ını, enerjinin % 70'ini, 

odunun da % 85'ini tüketmektedirler. Dünyadaki gayr-i safi milli hâsılanın % 25'i 

Amerika Birleşik Devletleri'nin, % l'i de Hindistan'ındır. Dünyada meydana gelen 

karbondioksitin % 22'sini Amerika Birleşik Devletleri, % 3'ünü de Hindistan 

üretmektedir (Karpuzcu, 1991: 8). 

Dünyanın toplam nüfusunun, çoğunluğunu oluşturan gelişmiş ülkeler küresel 

tüketimin % 65'inden, daha azını oluşturan gelişmekte olan ülkeler ise bu tüketimin % 

35'inden sorumludur (Topçu, 1998: 5). Bu rakamlar her ne kadar nüfus artışının 

herhangi bir problem teşkil etmediğini ortaya koyuyor gibi görünse de, gerekli 

önlemler alınmadığı takdirde, istihdam, beslenme, barınma ve bu bağlamda 

yapılaşma, eğitim, sağlık ve dolayısıyla çevre açısından nüfusun çoğalmasının önemli 

problemlere sebep olacağı açıktır. Bu bakımdan nüfusun bu tür ihtiyaçlarını 

karşılamak için önceden gerekli tedbirlerin alınması lazımdır. Nüfus iş imkanı 

bulamazsa, daha açık bir ifadeyle ihtiyaçlarını gidermek için yeterli miktarda getirisi 

olan bir işte istihdam edilemezse, çözümü maddî imkanlara dayanan çeşitli 

problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Meselâ, yeterli maddî gelir getirecek bir 

iş bulmak için gerçekleştirilen ve çoğu programsız ve dengesiz olan göç 

hareketlerinin sebep olduğu plansız ve çarpık yapılaşma ve bunun yol açtığı görüntü 

ve çevre kirliliği, ayrıca tabii afetler sonucu meydana gelen can ve mal kayıpları, 

nüfus artışının ortaya çıkardığı problemlerden sadece bir kaçıdır. O halde nüfus artışı, 

üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir konudur. 

Bacon'la başlayan, "doğaya egemen olma" arzusu, sanayii devrimi ile birlikte 

"doğayı sömürme arzusuna" dönüşmüştür (Akarsu, 1994: 29). Schumacher'e göre 

ekonomik problemlerin kökeninde yatan sebeplerden biri, özellikle II. dünya 

savaşından sonra benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydeden sanayii üretimindeki 



17 
 

nicel artıştır. Bu  yükselişle birlikte sanayii üretiminde aynı zamanda nitel, yani kalite 

açısından da bir ilerleme kaydedilmiştir ( Uslu, 1995: 46). 

Yukarıda da belirtildiği gibi yer kürenin en ciddî problemleri arasında yer alan 

çevre kirliliğinin temel sebeplerinden biri şüphesiz ki, yaşam düzeyinin yükselmesi 

ve buna bağlı olarak da artan ihtiyaçların giderilmesi için yapılan aşırı üretim ve 

harcamalardır. Tek bir kelime halinde ifade edersek “israf” diyebiliriz. Bilindiği üzere 

yer kürede bulunan ve insanların hizmetine sunulan imkânlar sonsuz değildir; dünya 

nüfusu da gittikçe arttığına göre buradan, mevcut imkânların israfa kaçmadan 

kullanılmasının zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İşte, konu açısından 

asıl çözülmesi gereken temel problemlerden biri ve belki de en önemlisi, yeryüzünde 

yaşamakta olan insanların, bilim ve teknolojiyi de kullanıp tabiatın sunduğu sınırlı 

imkânları normal ihtiyaçlarından fazla olarak, arzuları ve hayalleri doğrultusunda, 

herhangi bir sorumluluk duygusu taşımadan, “benden sonrası” diye bir düşüncesi 

olmadan kullanıp tüketmesi veya çok uzun zaman yaşayacağı arzu ve düşüncesine 

kapılarak istikbalini güvenceye alma amacıyla stoklamasıdır. Gittikçe sona eren bu 

imkânlar arasında, zaruri ihtiyaçlardan olan ve bir daha yenilenmesinin ve geri 

dönmesinin mümkün olmadığı bildirilenlerin varlığı da göz önüne alınacak olursa, 

sergilenen yanlış tavrın ulaştığı tehlikeli ve kaygı verici boyutu ciddi olarak düşünüp, 

iş işten geçmeden gerekli tedbirleri almak lazımdır.  

Bu konuyu uygun bir örnekle açıklayarak önemini bir daha vurgulayalım; 

dünyada 600 milyon yıl boyunca oluşan ve bir daha yenilenemediği belirtilen fosil 

yakıtların % 80'inin son 300 yılda tükendiği ve dünyadaki kirlenmenin % 50'sinin 

(1960'dan 1995'e kadar) son 33 yılda meydana geldiği bildirilmektedir (Öztürk, 1992: 

156). Dünyanın yaşına göre, ki bu yaşın 4.5 milyar yıl olduğu belirtilir, çok kısa 

sayılabilecek bir zaman zarfında bu kadar yüksek oranda fosil yakıt tüketilmesi ve 

kirliliğin bu boyuta ulaşması, kelimenin tam anlamıyla ürkütücü olsa gerektir. Diğer 

bazı yenilenemeyen temel ihtiyaç maddelerinin durumunun,  yakıtlardan farklı 

olmadığı gerçeği üzerinde de düşünmek gerekir (Tuna, 1983: 75). 

Ekolojik problemlere sebep olan bu hatalı davranışın temelinde ise şu hususun 

yattığı kanaatindeyiz: Evrensel dini ve ahlaki değer ve normları dışlayıp, keyfî 

arzuların tatmin edilmesi için, sahip olunan imkânların aşırı bir bencillik, ihtiras ve aç 

gözlülük psikolojisi içinde sonuna kadar acımasız ve sorumsuzca kullanılması, en 
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ciddî olan ve acil olarak çözümü gereken problemlerin ilk sıralarında yer almaktadır. 

Çünkü bu olumsuz tavır, insanın ruhî yapısının kirlenmesinden kaynaklanmaktadır; 

diğer bir ifadeyle ekolojik kirliliğin temel nedeni, insanın ahlâkî/dini açıdan 

lekelenmesi ve aşınmasıdır. Kısaca çevre kirliliği, manevî kirlenmenin bir uzantısıdır. 

Bu nedenle şu ayetin verdiği mesajı çok iyi değerlendirmek gerekir: 

"Kim, Allah'ın kendisine gelen nimetini değiştirirse bilsin ki, Allah'ın cezası 

çetindir." (Bakara/211). Araştırma açısından ayet, şu şekilde yorumlanabilir: 'Nimeti 

değiştirmekten' maksat, 'sahip olunan imkanların İlâhî irade dikkate alınmadan 

kullanılması', 'Allah'ın çetin cezasından' maksat ise, 'ortaya çıkan ekolojik 

problemlerin insanlara zarar vermesi' olabilir. Çünkü nimetlerin, mutlak iradeye ters 

düşecek şekilde değerlendirilmesi, Allah tarafından verilen nimetlerin azalmasına ve 

hatta bütünüyle ortadan kalkmasına yol açabilir. 

1.3. Ekolojik Kirliliğin Çeşitleri 

1.3.1. Toprak Kirliliği 

Toprak kirliliği, insanın, insan ve doğa ile sürdürdüğü ilişkiler sonucunda 

toprağın, tabii denge içerisinde normal fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik 

yapısında, doğal kullanılma amaçlarına aykırı düşen değişmeler, yıpranma, tükenme 

ve bozulmalar meydana gelmesine denir (Karpuzcu, 1991: 260). 

Her toprağın, belirli bir zamanda, belli bir kullanma tarzı vardır. Bu esnada 

toprak, doğal denge içinde sağlıklı olarak yerini ya korur ya da kaybeder. Toprağın 

durumundaki değişmeler, onun doğal denge ile olan ilişkilerini de etkiler. Ancak, her 

değişiklik, eko dengede her zaman olumsuz bir gelişme meydana getirmez. Meselâ 

toprak, bir ürün türünden diğer bir ürün türüne geçerken ekosistem içinde daha canlı 

ve verimli bir hale gelebilir. Diğer taraftan kullanım şeklindeki bazı değişiklikler, 

olumlu-olumsuz yönleriyle eko dengede tamamen ayrı bir düzeye geçmeyi gerektirir. 

Meselâ kuru tarımdan sulu tarıma geçme bu tür bir değişmedir (Kocataş, 1994: 449). 

Ekosistemdeki pek çok unsur ya değişir ya da yer değiştirir. Önemli olan, 

toprağın kullanım tarzında oluşan değişmelerin, toprağın bozulmasına ve 

gerilemesine yol açmamasıdır. Bozulma, toprağın bir önceki kullanılma şekli 

esnasında kimyasal, biyolojik, fiziksel ve jeolojik yapısına oranla yapısında bir 
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yozlaşma meydana gelmesidir. Yani, topraktaki yararlı maddelerle toprağın canlı 

yaşamında bir azalma meydana gelir. Üzerinde durulması gereken nokta, toprağın 

kullanılma şeklini değiştirirken, o toprağın canlılığını sürdürmesi için gerekli bakımın 

da yapılmasıdır (Öztan, 1985: 50-51). 

Toprak kirlenmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde 

sıralayabiliriz: Ev çöpleri; mutfak ve yemek atıkları, kağıt, dokuma ve ambalaj mad-

desi, kül ve cüruf, ev eşyası kırıklarıdır. İri ve hurda çöpler; eski ev eşyası, büyük 

bahçe atıkları, geniş ambarlar, eski araba lastikleridir. Bahçe atıkları, cadde 

süprüntüleri, bitki atıkları, yapraklar ve ağaç dalları, pazar yeri atıkları, cadde 

ağaçlarının yaprak ve dal atıkları, hayvan pislikleri, cadde yüzeyi aşınmaları, kış 

günlerinde çeşitli amaçlar için serpilen maddeler, uçucu kül ve tozlar günlük yaşamda 

sokakta karşılaşılan kirleticilerdir. Endüstri çöpleri; besin endüstrisinin üretim 

atıkları, tabakhane, dokuma fabrikası, kimya fabrikası, ambalaj maddesi, kağıt, 

karton, testere talaşı, cila ve boya, çeşitli endüstri dallarının üretim atıkları, kül ve 

cüruf, ambalaj malzemesi, çelik, toprak, camdır. Mezbaha ve ahır atıkları; bağırsaklar 

ve işkembe muhtevası, kemik, boynuz, kesilen hayvan tırnağıdır. Enkaz ve toprak, 

ahşap ve plastik, taş, toprak, metal parçası da diğer kirleticiler arasındadır (Topçu, 

1998: 133-134). 

Yanlış tarım tekniği ve arazi kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hızlandırılmış 

erozyon: Toprak içindeki bitki besin maddelerinin, yağışı bol yerlerde sızan sularla 

toprağın alt katlarına, oradan da yer altı suyuna karışmak üzere taşınması da bir 

erozyon çeşididir ki buna, 'kimyasal erozyon' denilmektedir. Kirli su, kanalizasyon ve 

endüstri atıklarının toprağa karışması da kirlilik meydana getirmektedir. Fosseptik 

(lağım çukuru açma) yöntemiyle kent atıklarının toprakta biriktirilmesi neticesinde 

ortaya çıkan kirlilik, toprağın daha derin tabakalarına sızarak yer altı sularına da 

ulaşmaktadır. Yukarıda çöpün kirliliğe yol açtığını belirttik. Çöp, sadece toprak 

üzerinde kalan katı madde olarak değil, zamanla toprağa karışıp çeşitli zararlara yol 

açan önemli bir kirlilik unsurudur. Toprak kirliliğine yol açan başka bir sebep de hava 

kirliliğidir. Bacalardan çıkan zehirli gazlarla taşıtların egsoz gazları yoğunlaşıp 

toprakla kaynaşarak topraktaki canlı hayatına son verebilmektedir. Tarım 

uygulamaları da toprak kirliliğine neden olmaktadır (Dartma, 2005: 85-86). 
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1.3.2. Su Kirliliği 

Su kirlenmesi: "Su kalitesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin, 

herhangi bir kullanma şeklini engelleyecek derecede bozulmasıdır” (Karpuzcu, 1991: 

92). 

Bu tanım, Hz. Muhammed'in şu hadisinde ifadesini bulmaktadır: 

"Koku, tat ve renk özelliklerinden birine (kirletici) bir şeyin galip gelmesi 

dışında suyu hiçbir şey kirletemez." (İbn Mace, Taharet:76). Su kirliliğinin başka bir 

tanımı da şöyledir: "Su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verecek 

derecede niteliğini düşürecek biçimde suyun içerisinde organik, inorganik, radyoaktif 

veya biyolojik herhangi bir maddenin bulunmasına su kirliliği" denmektedir (Öztan, 

1985: 39). 

Su kirliliği bilimsel açıdan şu şekilde açıklanabilir: Suya karışan atık 

maddelerdeki     organik    maddeler     bazı     bakterilerin     yardımıyla 

mineralleşmeye uğrayarak zararsız bir duruma dönüştürülür. Bu olaya "kendi kendini 

temizleme olayı" da denmektedir. Kendi kendini temizleme işleminin meydana 

gelebilmesi için bazı bakterilerin ve fazla miktarda çözünmüş oksijenin bulunması 

gerekir. Akarsu, göl ve denizlere boşaltılan organik ve zehirli maddelerin oldukça 

fazla olması durumunda, sudaki çözünmüş oksijen son derece azalmakta, bunun 

sonucu olarak bakteriler ölmekte, dolayısıyla kendi kendini temizleme işlemi, diğer 

bir ifadeyle doğal döngü gerçekleşememekte ve böylece su (kaynaklan) 

kirlenmektedir (Öztan, 1985: 39). 

Su kaynaklarının kirlenmesi, suyun doğal dolaşımının tümünü ilgilendirmekte 

olup, atmosferin yukarı tabakalarında atomik patlamalardan meydana gelen 

radyoaktif maddelerle başlar. Atmosferin daha aşağı tabakalarında bulunan su buharı 

ve yağmur damlaları, atmosferin içine çeşitli yollarla gelen toz zerreleri ve endüstri 

gazları ile karşılaşınca bunları, yüzeyleri üzerinde toplayarak yeryüzüne kirlenmiş 

olarak düşer. Yeryüzünde yatağı boyunca akarken de su, alabildiği diğer maddeleri 

eritmek suretiyle bünyesine alır ve bunları çıkış noktasına kadar taşır (Dartma, 2005: 

95). 
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Suyun kirlenmesi, insanların su üzerinde ve içindeki faaliyetlerinden, endüstri 

atıklarından, kanalizasyon sularından, radyoaktif maddelerden, termal atıklardan ve 

sulamadan dönen sulardan da meydana gelmektedir. Su, normal şartlarda kendi 

kendini temizler. Ancak, normal ölçülerin dışında yapılan müdahalelerle su bu 

özelliğini kaybeder (Dartma, 2005: 97). 

Hayatımızda önemli yeri olan akarsuları ele alacak olursak; sağlıklı temiz bir 

akarsuda bitki ve hayvan yaşamıyla ilgili olarak ekolojik bir denge bulunmaktadır. 

Kirlenmeye neden olan etkenler, işte bu dengeyi bozarak değiştirmektedirler. 

Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi üzerinde sonuç bakımından önemli olan 

husus, akarsuyun debisidir. Akarsuda oksijen havalanma yoluyla atmosferden 

kazanıldığından, akarsuyun kendi kendini temizleme kapasitesi, akarsu debisi, zaman, 

su sıcaklığı ve havalanma ile ilgilidir. Akarsu ortamına atık su girdisi olması 

durumunda bu alanda, özelliklerini kirlenmeden önceki kalitesine doğru götüren bir 

doğal arıtım ameliyesi başlar. Bu arıtım süreci, akarsuyun özellikleri ve iklim 

koşullarıyla yakından ilgilidir. Yavaş akan ve havuzlanma özelliği gösteren 

akarsuların, havalanma hızı yavaş olduğu için doğa! arıtım olayı uzun sürmektedir. 

Sığ ve dik akarsu yatakları ise iyi bir havalanma sağlar. Dolayısıyla bu arıtım hızı 

daha fazla olur. Zararlı kimyasal atıkların bu doğal arıtmayla temizlenmesi hemen 

hemen tümüyle akarsu akışına bağlıdır. Kirlilik meydana getiren pek çok kimyasal 

madde, reaktif özellikte olduğundan absorbsiyon, reaksiyon ve biyolojik ayrışma gibi 

olaylarla uzaklaşmaktadır, Evsel atık suda bol miktarda bulunan bakteriler, akarsu 

ortamında şartların elverişli olmaması nedeniyle hızlı bir şekilde yok olmaktadır 

(Dartma, 2005:100).  

 Akarsular ve atmosferde meydana gelen kirlilik, göllere taşınmaktadır. Göle 

giren kirleticilerin büyük bir kısmı akarsular, endüstriler ve drenaj yoluyla 

taşınmasına karşılık, atmosferle kirlilik taşınması küçümsenmemelidir. Atmosfer 

çeşitli maddelerin uzak mesafelere taşınmasını sağlar. Bu maddeler fosil yakıtların 

yanma ürünleri (kükürt ve azotoksitleri, hidrokarbonlar), endüstri gaz atıkları ya da 

halojenürlü hidrokarbonlardır. Akarsulara göre akışı oldukça kısıtlı olan göllerdeki 

kirliliğin boyutları da o nispette farklı olur. Bir gölün drenaj alanındaki kaya tipi, göl 

suyunun anorganik bileşimini belirleyen en önemli unsurdur. Özellikle dışarıya akışı 

olmayan göller başta olmak üzere tüm havzadaki kirlilikler, meselâ ağır metaller, zor 

parçalanabilir pestisidler gibi bozunmayan kirleticilerin giderek kirlilik potansiyelini 
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artırmaları, yüzeysel sular arasında kirlenmeye karşı en hassas su grubunu oluşturan 

göllerin muhafazasında ne denli duyarlı olunması gerektiğini göstermektedir. Bir 

gölün oksijensiz hale geçmesinde, gölün asimilasyon (kendine benzetme/özümseme) 

kapasitesinin önemi çok büyüktür. İkincil kirlenme adı verilen ötrofıkasyon ise, 

göllerde fosforca zengin olan evsel atık sular, tarımsal drenaj suları ve bazı 

endüstriyel atıkların, gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle aşırı alg üremesine ve 

organik madde miktarının artmasına neden olmasından dolayı birtakım kimyasal 

değişikliklerle meydana gelir (Dartma, 2005: 100-101). 

Yer altı suyunun kirlenmesinde ise en büyük neden; evsel ve endüstriyel 

atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesidir. Katı, sıvı ve gaz halindeki bu atıklar 

alıcı ortama verildikten sonra, iklim durumuna, toprağın yapısına, atığın cinsine ve 

zamana bağlı olarak yer altı sularına taşınır. Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı 

yerlerde fosseptik (lağım) çukurlarından sızan sular da yer altı suyuna taşınarak 

kirlilik meydana getirir. Çöplerin açık alanlarda depolanması ve kirliliği azaltıcı 

metotların uygulanmaması da yer altı suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. 

Bunlardan başka yağ, ağır metaller, madencilik faaliyetleri, petrol ve petrol ürünleri 

de yer altı suyunu kirleten unsurlardandır. Denizlerden de kısaca bahsedecek olursak; 

çeşitli şekillerde kirlenen karasal kaynaklı akarsuların genellikle ulaştıkları en son 

nokta denizler veya okyanuslardır. Dolayısıyla bu tür akarsuları kirleten kaynaklar 

aynı zamanda denizleri ve okyanusları da kirletmektedir (Dartma, 2005: 101-102). 

 1.3.3. Hava Kirliliği 

Hava kirliliği: "Soluduğumuz havada doğal olarak olması gereken maddelerden 

başka bir maddenin arzu edilmeyen bir etki yapacak konsantrasyonda bulunması veya 

normal havanın içindeki maddelerin oranlarının belirli sınırlar dışında olması” hava 

kirlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Elevli, 1998: 16). 

Hava kirliliğinin başka bir tanımı da şöyle yapılmıştır: "Atmosferin insan, bitki 

ve hayvan sağlığını ve yaşamlarını tehdit edecek veya materyallerin/maddelerin 

aşınmasına sebep olacak veya istenmeyen, kötü, rahatsız edici kokuların oluşmasına 

meydan verecek derecede sıvı, gaz ve katı atıklarla kirletilmesidir" (Öztan, 1985: 13-

14). 
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24 saatlik bir zaman zarfında, metre küpü içinde 7 mikrogramdan fazla 

miktarda duman ve 100-150 mikrogramdan fazla SO2 (kükürtdioksit) gazı bulunması 

havanın kirliliği için bir ölçü olarak kabul edilmektedir. Özellikle duman ve SO2 

(kükürtdioksit) gazının bu miktarların üzerine çıkması sağlık açısından zararlı 

olmaktadır (Şahin, 1982: 26).  

Hava kirliliği yeni bir problem değildir. Ateşin ilk olarak kullanıldığı taş 

devrinde ortaya çıkıp günümüze kadar uzanan ve problem olma niteliği gittikçe artan 

önemli bir konudur ( Çepel, 1992: 195). Hava kirliliğini önleme çalışmaları ve bu 

yönde çözüm yollarının aranması da yeni sayılmaz. Meselâ bu amaçla Londra'da 13. 

yüzyılda kömürün kullanılması yasaklanmıştır ( Traş- Baş, 1992: 15). Hava 

kirliliğinin bilimsel olarak tartışılması 1850 yılından sonra başlamış, 1945'lerden 

sonra da söz konusu kirlilik, çok boyutlu ve karmaşık bir problem haline gelmiştir 

(Baykut- Aydın- Baykut, 1987: 175). 

 Bu konuya Osmanlılarda, daha bir hassasiyet gösterilmiş, hava kirliliğini 

önlemek amacıyla buharla çalışan tüm makine, âlet ve araçlara filtre (süzgeç) 

takılması zorunluluğu getirilmiştir: "Şûrây-ı devlet (devlet şûrası = üst seviyede idari 

yargı organı) üyeleri, esas itibariyle gerek gemilerde, gerek fabrikalarda filtre 

kullanılmasının çok faydalı olacağına, bu sayede İstanbul'un ve İstanbul halkının 

zararlı dumandan kurtulacağına inanmaktadırlar" (Engin, 1994: 36). 

 Eğer filtre takıldığı halde yine de sağlığa zararlı olacak şekilde hava 

kirleniyorsa, havayı kirleten bu tür araç ve tesislerin kuruluşuna ve çalıştırılmasına 

izin verilmemiştir: "Göksu yöresi, bütün halkın faydalanmasına mahsus bir gezinti 

yeridir ve etrafta bir çok köşk bulunmaktadır. Filtre takılsa bile, değirmenden çıkan 

dumanlar havanın temizliğini ve güzelliğini bozacaktır. Bu durum çevre sağlığı 

açısından mahzurludur. Zaten Kandilli ve Anadolu hisarı sakinleri de başvuruda 

bulunarak değirmende buhar makinesi kullanılmasının önlenmesini istemişlerdir. Bu 

sebepten dolayı söz konusu değirmene buhar makinesi kullanımı için ruhsat verilmez. 

Ayrıca bundan sonra benzeri taleplerin resmi işleme dahi alınmaması da karara 

bağlanmıştır" (Engin, 1994: 37). Bunun için fabrikaların sağlığa zarar vermeyecek 

yerlere kurulmasına ancak müsaade edilmiştir: "Fabrika yapılacak mevkiin çevre 

sağlığı açısından herhangi bir mahzuru olup olmadığı konusunda şehremaneti 
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(belediye) tetkikat yapacaktır. Eğer mahzur görülmezse (ancak o zaman) fabrika 

kurulmasına izin verilecektir" (Engin, 1994: 38). 

 Havayı kirleten kaynaklar şu kısımlara ayrılır (Öztan, 1985: 14-15): 

•Konut ve yapılardan kaynaklananlar: İs, duman, baca gazları, kükürt 

bileşikleri, oksijen bileşikleri, halojen bileşikleri, hidrokarbonlar. 

•Motorlu araçlardan çıkanlar: Karbon monoksit (CO), kurşun, hidrokarbonlar, 

azot oksitleri, çeşitli kükürt bileşikleri gibi kimyasal maddeler. Mesela; bir 707 boing 

uçağının Atlantik'i geçmesi için geçen zaman zarfında 35 ton oksijen harcanmaktadır. 

Dünya atmosferinde dolaşan tüm jet uçakları bir yılda 16 milyon ton oksijen 

tüketmektedir. 

•Endüstri ile ilgili olanlar: Endüstrinin, özelliğine göre havaya saldığı çeşitli 

gazlar, aromatik hidrokarbonlar, katran bileşikleri, florürlü gazlar, organik bileşikler 

ve diğer atıklar ve kokular. Mesela fabrika bacalarından çıkarak atmosfere 3 binden 

fazla kimyasal tehlikeli maddenin yayıldığı tesbit edilmiştir. 

•Doğal kaynaklı kirleticiler: Küfler, küller, çeşitli tozlar, bitki lifleri ve polenler 

(çiçek tozları). 

•Radyoaktif maddeler. 

Atmosferi kirleten gazlar arasında özellikle kükürtdioksit (SO2) ve 

azotoksitleri, şartlar elverdiğinde asit yağmurları oluştururlar. Radyoaktif kirleticilere 

gelince, bunların çevre kirleticileri arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Kaynakları, yayılmaları ve tesirleri bakımından yerel değil, küresel bir nitelik 

taşımaktadırlar. Doğal kaynağı, yeryüzü ve deniz dibindeki kayalar ve atmosfere 

gelen güneş ışınlarıdır. Nükleer silah deneme ve kullanımları, nükleer enerji 

santralleri ve atıkları.da yapay radyoaktivite kaynaklarıdırlar. Bu kaynaklardan hava 

ve su ortamlarına ulaşan normal veya istenmeyen atıklar, radyoaktif kirlenmeye 

neden olmaktadırlar (Yıldız-Yılmaz, 2000: 114-115). 
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1.3.4. Gürültü Kirliliği 

Fiziksel bir olay olarak gürültü şöyle tarif edilmektedir: "Gaz, sıvı veya katı bir 

ortamdaki titreşimlerin havaya iletilmesinden doğan titreşimsel enerjidir" (Kural, 

1990: 22). 

 Konu açısından ise, “atmosfere yayılan ve düzensiz ses” olarak nitelendirilen 

gürültü, "hoşa gitmeyen, rahatsızlık meydana getiren bir akustik olgu" veya 

"istenmeyen sesler topluluğu"  (Öztan, 1985: 58) şeklindeki tanımı kullanmak daha 

doğru olacaktır. 

Daha kapsamlı bir tanımı ise şöyledir: "Organizmanın fizyolojik fonksiyonlarını 

olumsuz yönde etkileyen, insanları psikolojik olarak rahatsız eden, korkutan, kızdıran 

ve duyu organına zarar veren seslerdir" ( Topçu, 1998: 151). 

Gürültü seviyesi, "desibel" (dB) birimi ile ölçülür. Sesin alt eşiği ortalama 10 

dB kadardır ki bu, duyulabilen en hafif gürültü olarak tanımlanır. Ormanda 

yaprakların hışırtısı 10-20 dB'dir. Sayfa hışırtısı 20 dB'dir. Çok sessiz ev, 1-2 m. 

mesafedeki fısıltı 20-40 dB'dir. Saat tıkırtısının şiddeti 30 dB'dir. Ses, 35-40 desibele 

ulaştığında gürültü olmaktadır. Alçak sesle konuşmanın şiddeti 30-40 dB'dir. Evlerde 

fon gürültüsü, 40-50 dB kadardır. Büro gürültüleri, ortalama olarak 35-65 dB'dir. 

Gürültülü evin şiddeti 40-60 dB'dir. Normal konuşma ve sakin yolların gürültüsü 50 

dB'dir (Çepel, 1992: 63). Araba 30-35 km/h hızında 50, 60-65 km/h hızında 55-58, 

90-100 km/h hızında 60-65, 40 km/h hız yapan kamyon 70-75 dB gürültüye neden 

olur. Yolun eğiminin artması da gürültünün şiddetini 2-7 dB arasında artırır (Özer, 

1995: 72-73). 

Uluslararası Standart Örgütü'nün normal saydığı gürültü düzeyi 58 dB'dir. 

Yüksek tonda insan sesinin gürültü şiddeti 50-60 dB'dir. Bağırarak konuşma, sürekli 

çalışan bir motorun sesi, çok kalabalık olmayan ve trafik karmaşası bulunmayan 

caddelerdeki seslerin gürültüsü 60-90 dB arasındadır. Vagonların içi, telefon zili, 

yüksek sesle dinlenen radyo ve televizyon 70 dB gürültü çıkarmaktadır. Çalar saatin 

gürültüsü 80 dB'dir. Otobüs (kent dışı), elektrikli tren, lokomotif ve hızlı kapı 

kapanmasının çıkardığı gürültü 80 dB'dir. Çok gürültülü olarak çalışan makinelerin 

sesi 80-85 dB'dir. Bükme ve eğirme makineleri, torna ve dokuma tezgâhları, polis 

düdüğü, otomobil, yer altı treni ve yüksek sokak gürültüsünün şiddeti 80-95 dB'dir. 
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Otobüs (kent içi), kamyon (80 km/h hızda) ve lokomotif içi (dizel motorlu, hızı 80 

km/h ve pencereler kapalı iken) gürültüsü 85 dB'dir. Daktilografı, büyük motorlar 

(traktör vb.), öğütme makineleri ve trafiği orta yoğunlukta olan yolların gürültüsü 90 

dB'dir. 100 dB'in üzerindeki gürültüler çok şiddetli gürültüler olarak tanımlanır. Dişli 

vida tornası, zımba presleri, perçin makineleri, hava matkabı ve freze makinelerinin 

gürültüsü 90-100 dB'dir. Dökümhaneler, trafiği yoğun olan yerler ve trenlerin gürültü 

şiddeti 100 dB'dir. Motorlu testere, rende makinesi ve metal zımparaların gürültüsü 

100-110 dB arasındadır. Büyük kentlerin gürültüsü 103 dB'e ulaşabilir. Metro, 

klakson ve motosiklet gürültüsü 110 dB'dir. Planya tezgâhları ve keserler 110-115 dB 

arası gürültü yapar. Askerî toplar, yerde iken jet uçağı ve tüfek sesi 130 dB gürültü çı-

karmaktadır (Özdemir, 1997: 145-147). 

Kulağın gürültüye dayanma sınırı 140 dB'dir. Jet uçağı kalkış yaparken 160 dB, 

havada iken 120 dB gürültüye neden olmaktadır. Canavar düdüklerinin gürültü 

şiddeti 150 dB'dir. Uzay roketleri 170 dB gürültü çıkarmaktadır. Füzenin meydana 

getirdiği gürültü 180 dB'dir (Dartma, 2005: 119-120). 

Gürültü miktarı, matematiksel işlemlerle belirlenemez. Meselâ, bir elektrik 

süpürgesi çalışırken 65 dB gürültü yapıyorsa, aynı özellikte İki elektrik süpürgesi 

çalışırken 130 dB gürültü yapmaz. (Öztan, 1985: 60-61).  

1.4. Ekolojik Kirlilikten Kurtulma Yolları 

Çevreyi kirlilikten korumak için, teorik olarak önerilen başlıca yollar şunlardır: 

Çevreyi endüstri ve tarım atıklarından temizlemek. Ancak bu amaçla üretilen 

araç ve aygıtların tam olarak İstenilen başarıya ulaşamadıkları ve ayrıca bu yolun bir 

hayli pahalı olup büyük harcamalar gerektirdiği belirtilmektedir. Mesela; 

Almanya'nın 1986 yılında çevre zararlarını gidermek için yaptığı harcama 103.5 

milyar DM’ dır, (yani yaklaşık olarak 52 milyar ABD $ = 52 milyar Euro) (Çepel, 

1992: 59). Paris'in kaldırımlarına köpeklerin her gün 20 ton pislik bıraktıkları ve 

bunun temizlenmesi için belediyenin yılda 20 milyon frank (yani yaklaşık olarak 3 

milyon Euro = 3 milyon ABD $) harcadığı bildirilmektedir (Canan, 1995: 94). 

 Doğal arıtım yöntemlerini hızlandırmak, bu amaçla teknolojiler geliştirmek; 

yani atık bırakmayan, kirlilik meydana getirmeyen teknolojiler üretmektir (Dartma, 
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2005: 83). Mesela; bazı ülkelerde, doğalgaz, petrol, kömür gibi enerji kaynaklarının 

yerine, merkezî ısıtma ve güneş kolektörleri (toplayıcı) vasıtasıyla güneş enerjisinden 

yararlanılmaktadır. Bu sistemler hem yakıt maliyetini düşürmekte, hem de ortalama 

olarak, kükürt dioksit (SO2) atığını % 93, azot dioksit’i de % 90 oranında 

engelleyerek çevreye önemli ölçüde katkılarda bulunmaktadır (Arat, 1982: 59).  

Yapılan hesaplara göre güneşin dünyamıza 1 dakikada verdiği enerji, toplam 

enerjinin iki milyarda biridir. Bu miktar, tüm insanların 1 yılda ürettiği enerjinin 

toplamından daha fazladır (İlkin- Aklin, 1991: 4). 

Üretim ve tüketimin azaltılması suretiyle atık miktarlarının düşürülmesidir. 

Ekonomik gelişmeyi hedef alan proje ve faaliyetlerin, önceden yer seçimini, kaynak 

kullanımını, üretim teknolojisini, kirlilik önleme tekniklerini birlikte ele almaktır. 

Çevre kirliliğinin önlenmesinde yeni teknolojilerin ve bilimsel yöntem ve bulguların 

uygulanmasıdır (Sipahioğlu, 1988: 368). 

 Oldukça karmaşık olan ekolojik kirliliği önlemek için, imkanlar nispetinde 

yukarıdaki maddelerin hepsinin uygulanmasıyla daha olumlu sonuçların alınabileceği 

açıkça ortadadır (İlkin- Aklin, 1991: 29).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

EKOLOJİ VE İNSAN 

Ormanlar, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, toprak, hava, su gibi ekolojik faktörler, 

sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmaya hizmet ettikleri gibi toplum ve 

birey sağlığına da katkıda bulunurlar. Doğa, insanların bedensel, zihinsel, ruhsal, 

sosyal ve psikolojik rahatlığını temin eder. Bu bölümde ekolojinin insanın biyolojik, 

psikolojik ve toplumsal sağlığına etkisini açıklanmaktadır:  

2.1.  Ekolojinin İnsanın Biyolojik Sağlığına Etkileri 

Ekolojinin bünyesinde, toprak, hava ve su gibi faktörleri barındırdığı 

belirtilmişti. İnsan için vazgeçilmez olan bu unsurlar, insanın biyolojik olarak 

varlığını sürdürmesini sağlar. Dünyanın ekolojik dengesini bozacak her hareket 

aslında insanların kendilerini ve nesillerini ortadan kaldırma çabası olarak 

değerlendirilebilir.  

Bu faktörlerden toprak ele alındığında, akla ilk gelen ürün ormanlardır. 

Ormanlar, günlük, aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ekstremlerini (aşırılıklarını) 

azaltır. Toprağın donmasını ve donun çözülmesini geciktirmek suretiyle suların 

toprağa mal olmasını sağlar. Havanın içerdiği su buharını yoğunlaştırarak onun 

yağmur haline dönüşmesine yardım eder ve böylece yağışlardan faydalanmayı artırır. 

Ayrıca rüzgârların kurutucu etkisini azaltır. Yapılan inceleme ve araştırmalar, 

ormanların atmosferde bulunan mikroorganizmaları azaltmakta olduğunu 

göstermiştir. Bir yandan oksijen üreten ormanlar, diğer yandan da karbondioksit 

tüketmektedirler. Ormanlar ve yeşil alanlarda fotosentez reaksiyonu sonucu oksijen 

üretimi tabii olarak sağlanmakta, böylece doğal oksijen ve karbon dengesini 

koruyucu bir unsur olarak görev yapmaktadır. Ormanlar, iklim dengesizliklerini ve 

kuraklık tehlikesini önler. Yağmur ve kar halindeki yağışları tutarak depo eder. 

Yağışların bol olduğu mevsimlerde ormanların depo ettiği su, kurak mevsimlerde 

kullanılır. Böylece su ekonomisi düzenlenmiş olur. Ormanlar, ülke topraklarının su 

ve rüzgâr erozyonu ile taşınmasını engelleyerek ülkenin ekolojik dengesini korur 

(Dartma, 2005: 20).  
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Çevremize güzellik ve estetik katan orman ve ağaçların kolektif fayda ve 

hizmetleri günümüzde çok daha önemli ve kapsamlı durum arz etmektedir. İnsanoğlu 

yüzyıllardır ormanlara sonsuz ve herkesin faydalanabileceği bir kaynak olarak 

bakmış, ormanların kolektif fayda ve hizmetleri, ekonomik faydalarından çok daha 

kapsamlı ve önemli hale gelmiştir. Ormanların kolektif faydaları kısaca şu şekildedir; 

ormanlar su rejimini düzenler, kaliteli içme suyu sağlar, birçok canlının yaşam 

ortamıdır, biyolojik çeşitlilik sağlar, oksijen üretir ve karbonu bağlar, lokal iklimi 

düzenler, toz ve kirleticileri tutarak hava kalitesini yükseltir, insan sağlığına katkıda 

bulunur, tıbbi bitkiler sunar (Bozkuş ve Çoban, 2008: 224-227).  

Ormanlar, İnsanlara doğal güzelliklerini sunar. İnsanların, orman içerisindeki 

florayı, faunayı ve çeşitli doğal ortamları görmesine, tanımasına ve incelemesine, 

çeşitli dağ ve su sporları yapmasına imkan sağlar. Ormanlar, peyzaj seyir mekanları, 

piknik alanları ve temiz havası ile insanların ruh sağlığı ve dinlenmeleri için eşsiz 

ortamlardır. Ormanın mikroiklimindeki sessiz ve sakin hava, kentlerdeki bunalmış 

insanlar için fizikî bir dinlenme ortamı oluşturur. Koku, renk ve ışık cümbüşünün 

yanı sıra sessizlik, ormana özgü doğanın dinlendirici, sükun verici sesleri, kişinin 

fizyolojik ve psikolojik olarak düzelmesini sağlar. Orman havası, biyoklimatik 

açıdan koruyucu bir iklim özelliği taşır. Orman mikroiklimindeki, "hava vitaminleri" 

adı verilen çeşitli ağaçların kendilerine özgü eterik yağlarının kokularını alan insanın 

solunum yollarında bir rahatlama olur. Sakin hava, derinin soğumasını azaltır. Orman 

atmosferinde nefes alındığında akciğerlere, açık alan ve yerleşim yerlerine oranla 

daha çok bağıl nem gider. Ormanlar, akarsuları ve taban sularını toz, mikrop ve 

bakterilerden arındırarak sağlık bakımından zararsız hale getirir, böylece temiz ve 

berrak su elde edilmesine yardımcı olur. Ormanın gölgelerinde ışığın spektral bir 

şekilde yayılışı ile gözü en az rahatsız eden dinlendirici bir ortam oluşur. Orman, 

kişinin tabiata yakınlaşmasını sağlar, ona heyecan verir, yaratıcılığını teşvik eder.  

Orman, rekreasyon olgusunun etkinliğini artırır (Dartma, 2005: 60).  

Toprak kirliliğinde farklı bir yön olan asit yağmurlarına neden olan topraklarda 

insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Asitleşen topraklardan kaynaklanan 

asitliği yükselmiş sular, mide asiditesini artırarak mide ülserine neden olmakta, 

ayrıca asit yağmurları, topraktaki iyodu eritip o topraklarda yetişen sebze ve 

meyvelerin, içilen suların iyot miktarlarının düşmesine sebebiyet vererek bunları 

kullanan insanlarda troit bezi (guatr) rahatsızlığına yol açmaktadır.  Asit yağmurları, 
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gazlar ve birlikte bulunan toksik (zehirli) metal iyonları ile insanlar ve hayvanlarda 

da zararlı olmaktadır. Havada dolaşan kuru kirleticiler ve bunlar arasında sülfatlar, 

üst solunum yolu hastalıklarından kronik bronşit, astıma sebebiyet vermektedirler 

(Öztan, 1985: 18-20). 

Doğanın en önemli unsuru olan “su” yun da insan sağlığı açısından rolü 

büyüktür. Su, besin maddelerinin erimesi için çözücü olduğu kadar, vücut içerisinde 

bazı maddelerin kimyasal reaksiyonu için de gereklidir. Yaşam faaliyetlerinin düzenli 

olarak yürüyebilmesi, organizma vücudunda belli sı dengesinin bulunmasına bağlıdır. 

Bazı hallerde az miktarda su kaybı, yaşamı tehlikeye sokabilmektedir. Örneğin; açlık 

halindeki bir insan, proteinlerinin yarısını, hemen hemen bütün glikojenini ve toplam 

vücut ağırlığının yarısını kaybettiği halde yaşamını sürdürebilmektedir. Fakat vücut 

suyunun %10’unun kaybı ciddi aksaklıklara, %20’sinin kaybı ölüme neden 

olmaktadır (Şişli, 1999: 78).  

İnsan sağlığı, içme ve yüzme suyu kaynaklarının kirlenmesinden doğrudan 

etkilenmekte ve sulardaki hastalık mikropları ile tehdit edilmektedir. Biyolojik kirlilik 

sonucunda önemli bir hastalık kaynağı durumuna gelen sular, tifo, kolera, sarılık, 

dizanteri, sıtma gibi hastalıkların taşınmasında, bulaşmasında ve yaygınlaşmasında 

doğrudan veya dolaylı bir rol oynamaktadır. Suların kimyasal ve radyoaktif 

kirlenmesi sonucunda zehirli, kanserojen ve radyoaktif maddelerin artması ve 

bunların su ürünlerinde ve sulama suyu olarak kullanılması insanların besin maddesi 

olan bitkilerde birikmesine neden olmaktadır. Bu düzeyden sonra, biriken bu zararlı 

maddeler insan sağlığını tehdit eder hale gelmektedir (Keleş, Hamamcı, 1993: 104). 

Beslenme dengesizliğinden ve kirli içme sularından etkilenen, çoğu çocuk olmak 

üzere 60 milyon insan bağırsak hastalıklarından yaşamını yitirmiştir (Çiçek, 1900: 6).  

İnsanlık için suyun önemini anlatabilmek için suyun kullanım alanlarını 

hatırlamak yeterli olacaktır. Hayatın kaynağı olması yanında, yeryüzünün imarında, 

ziraatın yapılabilmesinde, insanın sağlıklı yaşayabilmesinde, insan ve çevre sağlığının 

gerçekleştirilmesinde ve nihayet ibadet hayatında suyun vazgeçilmezliği onun 

önemini anlatmaktadır (Kahraman, 2008: 110). 

 İnsanlar suyu kirleterek kendi hayatlarını kirletmiş olmaktadırlar. Suyun 

kirliliği aynı zamanda bitki alemini, gıda alemini, hayvanlar alemini kirletip ekolojik 
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dengeyi bozmaktadır. Kısaca, suyu kirletenler başkalarının hayat hakkına tecavüz 

ediyorlar. İnsanlar atıkları ile hem suyu hem de karayı kirletmektedirler. Ormanları 

keserek ve yakarak kendi can damarlarını yok etmekte ve hayatı kirletmektedirler. 

Diğer taraftan yaptığımız pek çok şey havayı kirletmektedir. Havanın kirliliği 

insanları umulmadık hastalıklara götürmektedir. Kara, su ve hava kirliliği ile insanlık 

Tanrı’nın huzuruna çıkacak durumda değildir (Bayraklı, 2008: XIX). 

Hava kirliliği, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan 

sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek ya da yaşamdan maddi 

nesnelerden yararlanılmasını engelleyecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde 

bulunmasıdır. Havanın tabii bileşimini değiştiren gaz, sıvı veya katı halde 

bulunabilen kimyasal maddelere hava kirleticileri adı verilmektedir. Hava kalitesi 

sınır değerleri, insan sağlığının korunması amacıyla çevrede kısa ve uzun vadeli 

olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için atmosferdeki hava kirleticilerin bir arada 

bulunduklarında, değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak tespit edilmiş 

değişimlerle ifade edilen seviyelerdir. Yerel ölçekte özellikle şehirlerdeki hava 

kirliliği problemleri birbirinden oldukça farklıdır ve topografya, nüfus, meteoroloji, 

sanayileşme seviyesi ve hızı ile sosyo-ekonomik gelişmeden oluşan bir dizi faktör bu 

farklılığa yol açar. Ayrıca, şehir nüfusundaki büyüme ile hava kirliliğine maruz kalan 

popülasyonun artması, bu problemi daha ciddi bir hale getirmektedir. Trafik 

hacminin yoğunluk gösterdiği yerleşim alanlarında baş ağrısı, yorgunluk belirtileri, 

halsizlik, bitkinlik ve ateşle birlikte gribal enfeksiyona bağlı şikayetler 

görülmektedir. Kirli hava, insanlarda bıkkınlık, içe kapanıklık, depresyon, stres ve 

sinirlilik gibi davranış değişikliklerine de yol açmaktadır. Hava kirliliğinin kontrolü 

için kalitesiz yakıt kullanımının engellenmesi önerisi halk arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Bunun için yerel yönetimlere kaliteli kömür kullanımının sağlanması, 

bilimsel ısınma yöntemlerinin teşvik edilmesi, denetimlerin sıklaştırılması ve trafik 

araçlarında egzoz gaz emisyon kontrolünün yapılması gibi önemli görevler 

düşmektedir (Şahin, 2004: 10). 

Hayvanların da insanın biyolojik sağlığına etkisi büyüktür. Dünya 

kurulduğundan beri insanlar ve hayvanlar aynı dünyayı birlikte paylaşmaktadırlar. 

Çünkü insana en yakın olan canlılar hayvanlardır. Pek çok ihtiyacın karşılanmasında 

hayvanlar önemli rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla tarihi süreç içerisinde insanoğlu, 

çok yönlü olarak hayvanlara ihtiyaç duymuştur. Hayvanlar ekolojik dengenin çok 
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önemli bir unsuru durumundadır. Hayvansız bir hayat düşünülemez. Dolayısıyla 

insan hayatının, bir kısım ehil hayvanlardan tecrit edilmesi de mümkün değildir. 

Sağlıklı ve dengeli doğal bir çevrenin yaşatılması ve sürekliliği için hayvan 

unsurunun önemsenmesi, korunması, yaşatılması şarttır (Sancaklı, 2008: 311). Ayrıca 

insan ve hayvanların ortak hastalıkları vardır. Hayvanlardaki kuduz, şarbon gibi bazı 

hastalıklar dokunmayla, etinin yenmesi ve sütünün içilmesiyle insanlara bulaşır 

(Güney, 2003: 123). Bu nedenle hayvanların beslenmesine ve sağlığına dikkat 

edilmesi gerekir. 

 İnsan etkilenen bir varlıktır. Mevsimlerin, coğrafi şartların insanları etkilediği 

bilinen bir gerçektir. İbn Haldun’ a göre iklimler, insanların biyolojik ve psikolojik 

yapısına etki ederler. Dünya ekvatorda çok sıcak, kuzeyde çok soğuktur. Ekvatordan 

kuzeye doğru gidildikçe ılıman iklim vardır. Beden, renk, ahlak ve din bakımından en 

mutedil insanlar burada yaşarlar. Vücut renkleri, sıcağın ve soğuğun tabiatlarından, 

bunların hava üzerindeki eserinden ve canlıların vücuda gelmelerine olan tesirinden 

etkilenmektedir. Güneydekilerin siyah renkli oluşunu İbn Haldun şu şekilde açıklar: 

Güneyde hararetin kat kat fazla olması sebebiyle ahalisinin içinde yaşadıkları havanın 

mizacından ve yapısından ileri gelen bu renk; güneşin her sene buraya iki defa dik 

gelmesi, bunun birbirine yakın zamanlarda olması mevsimleri kaplayacak kadar uzun 

sürmesi, onun için de ahalinin üzerine alev alev yanan şiddetli sıcaklar bastırması, 

aşırı hararet sebebiyle bölge halkının derilerinin siyahlaşması şeklinde oluşmaktadır. 

Aslen güneyli olup zencilerden ılıman bir iklimde yaşamış olanların zürriyetinden 

gelenlerin siyah renkleri zamanla beyazlaşmaktadır. Kuzeyli olup da güneyde 

yaşayanlardan gelen nesillerin renkleri de siyahlaşmaktadır. Bu da rengin, havanın 

yapısına ve atmosfer şartlarına bağlı olduğunun bir delilidir (İbn Haldun, 2009: 259-

263).    

Ekolojik kirlilik çeşitlerinden biri olan gürültü de insan sağlığında fizyolojik 

rahatsızlıklar meydana getirmektedir. Örneğin; kılcal damarların daralmasına, kan 

basıncının artmasına, kan dolaşımı ve solunum rahatsızlıklarının meydana gelmesine 

neden olmaktadır. Mide ve on iki parmak bağırsağı ağrıları ve hormon dengesizliği 

meydana getirmektedir (Çepel, 1992: 205). Bu durum, gürültünün de insan sağlığına 

küçümsenmeyecek derecede fazla zarar verdiğini görmektedir.                                                                  
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Çevre, bizim için bir nimettir, bizim istifademize sunulmuş, bizim buyruğumuz 

altına verilmiştir ve bize hizmet etmektedir (Yaran, 2008: 127); dünyevi, biyolojik ve 

bedensel varlığımızı sürdürmemizi sağlamaktadır.  

2.2. Ekolojinin İnsanın Psikolojik Sağlığına Etkisi 

Çevre Psikolojisi insan ve fiziksel çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimleri 

inceleyen bir daldır. Bu karşılıklı etkinliklerde birey çevresini değiştirirken, aynı 

zamanda insanın davranış ve deneyimleri de çevre tarafından değiştirilir, 

dönüştürülür. İçinde yaşadığımız, çalıştığımız, iş yaptığımız, oyun oynadığımız fiziki 

çevrelerin, davranışlarımızı, deneyimlerimizi, yaşamımızı etkilediği bir gerçektir. 

Günlük yaşamımızı çevreleyen ve destekleyen çeşitli düzen ve tasarımlar, 

düşüncelerimiz, davranışlarımız ve duygularımız üzerinde önemli rol oynar. Dahası, 

kim olduğumuzu belirtmek, zevklerimizi, ilgilerimizi, tutumlarımızı göstermek için 

çoğu kez fiziksel çevreyi kullanırız. Bir kişinin, gezdiği yerler, odasındaki resimler, 

evindeki eşyalar ve bunların düzeni o kişinin kişiliğinin ifadesidir. Fiziksel çevre ve 

insan davranışları deneyimleri arasında karşılıklı bir ilişki vardır (Gürkaynak, 1988: 

1). 

Son yıllarda, fiziksel çevrenin özellikleri ve bu çevre ile davranış arasındaki 

önemli ve çok yönlü ilişkiler araştırılmaya başlamıştır. Böylece 60’ lı yılların 

sonlarından bu yana çevrenin insana psikolojik etkileri gelişme göstermiştir. Bu gelişme 

içinde üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da çevresel algı, çevresel biliş, 

çevresel tutumlar, öğrenme ve çalışma ortamlarında verim, çevresel stres ve bununla 

başa çıkma yolları, kalabalık ve yarattığı stresle başa çıkma yolları, kişisel alan, kent 

yaşamı, çevre büyüklüğü, hava kirliliği, gürültü kirliliği pek çok konu, psikolojinin yanı 

sıra, sosyoloji, coğrafya, mimari ve şehir plancılığı da dahil olmak üzere pek çok 

alanlardan bilim adamlarının katılımıyla disiplinler arası yaklaşıma sahne olmuştur 

(Karadayı, (1997): 1). Anlaşıldığı üzere çevre, sadece insan faaliyetlerinin bir sonucu 

olmayıp, aynı zamanda bu faaliyetlerin belirleyicisidir. Örneğin; insanoğlu kenti 

meydana getirmiştir, ancak kentin doğası, insan davranışlarının da bir dürtüsü 

durumundadır. Evlerin güneş almayacak biçimde inşa edilmesi, kapıların kuzeyde 

yapılması insanları biyoloji olarak etkilediği gibi psikolojik olarak da etkiler ve 

davranışlarına yön verir (Gökçe, 1993: 17). 
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Fiziksel çevrenin yaşamımızın üzerinde etkisi vardır. Kimisi daha kısa kimisi 

daha uzun soluklu bu çok çeşitli etkiler  bireysel davranış ve deneyimlerimizi, kişiler 

arası ilişkilerimizi, çevremizdeki dünyayı algılayışımızı ona yönelik tutumlarımızı 

biçimlendirir. Örneğin, evimizin bir odasındaki davranışlar, bir okulun dersliğindeki 

davranışlardan farklı olacaktır. Belli bir odanın fiziksel özelliklerini o odada bulunan 

Ali’ nin davranışlarına yapacağı etkiyi incelemek isteyebiliriz, ama o oda bir evin, ev 

bir apartmanın, apartman bir mahallenin, mahalle kentin, kent de coğrafi bölgenin 

parçasıdır. Bu düzeylerin her birinde Ali’ yi etkileyebilecek fiziksel özellikler vardır. 

Dahası bu özellikler sistemin her düzeyindeki başka kişileri etkilemekte ve o kişilerle 

Ali arasındaki toplumsal ilişkiyi yönlendirmekte, biçimlendirmektedir (Gürkaynak, 

1988: 4-5). 

Çevremizde çeşitli duyu organlarımıza yönelik etkiler mevcuttur. Bunlar görsel 

olabileceği gibi, yani insanı rahatlatan güzelliğiyle gözünü kamaştıran ortamlar 

olabileceği gibi, işitsel anlamda da olabilir. Yani insanın rahatsız olmayacağı düzeyde 

veya tipteki sesler insanı mutlu eden algılardır. Su sesi ya da kuş cıvıltsı bu tür 

duyguları sağlayan algılardır. Ama görselliğin kötü olması yani kirli ve gürültülü bir 

ortam, insanın huzursuz ve gergin olmasına neden olacaktır. 

 Çevresel faktörlerin insanın psikolojik sağlığına etkileri hakkında bilgi edinmeyi 

amaçlayan psikologlar bu konuda araştırmalar yapmışlardır. Bunlardan bazıları 

şöyledir: 1920’lerden önce, psikologlar gürültünün ve sıcaklığın insan performansı 

üzerine etkisini incelemişlerdi. 1921 yılında bir araştırma, öğrencilerin sınıfta 

oturdukları yerlerle aldıkları notların ilişkisini incelemiştir. 1924 yılında ise meşhur 

Hawthorne araştırmaları, ışığın iş performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Ancak 

bu araştırmalar, teorik yapısı olmayan, çevrenin iş performansı üzerinde basit 

deterministik etkilerini araştırmıştır. 1950’lerde Çevre Psikolojisi’nin öncüleri daha 

alanın adı ortaya çıkmadan çalışmaktaydılar. 1954’te Abraham Maslow ve arkadaşları, 

insanların aynı fotoğraflarının güzel bir odada, çirkin veya ortalama bir odaya göre daha 

olumlu derecelendirildiğini buldular. 1950’lerdeRobert Sommer ve Humphery Osmond 

Kanada’da sistematik olarak binanın fiziksel unsurlarını değiştirerek bunların davranış 

üzerindeki etkilerini kaydetti. Bir geriatri hastanesinde mobilyaları ve koğuşları yeniden 

düzenleyerek hastalar arasındaki iletişimin artmasını sağlamışlardır. Bu çalışmayı 

okuyan William Ittelson ve Harold Prohansky bir akıl hastanesinde koğuştaki hastaların 

davranışlarının haritasını oluşturmuşlardır (Karadayı, 1997: 5). 
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Orman, sükunet verici havası ve rengi ile dinlenme ihtiyacını sağlayan bir doğa 

parçasıdır. Yeşilin yeşilliğin insanı hoşnut kılıp, bir rahatlık duygusu verdiği bilinir. 

İnsan içi daraldığı, sıkıldığı, üzüldüğü zaman, kendini yeşil içine, kırlara, ovalara 

atarak ferahlamak isteği duyar ve bu olanağı varsa kullanıp, biraz da olsa rahatlar 

(Bakırcı ve Küçükosmanoğlu, 2008: 459). 

İnsan zihninde en üst yapı olan bilinç durumları dünyaya gelişimizden itibaren 

maddi ve manevi çevremizle olan ilişkilerimiz sonucunda oluşmak zorundadır. Eğer 

bu çevreyle etkileşimlerimiz normal ve sağlıklıysa bizdeki farkındalık ve bilinç 

alanları da sağlıklı bir gerçeklik niteliğine erişebilmektedir. Eğer sağlıklı olmaz ise 

hem zihinsel durumlarımız patolojik olma durumunda kalmakta hem de maddi ve 

manevi varlıklarla ilişkimizin niteliği olumsuz bir görünüm kazanmaktadır (Macit, 

2008: 190). İnsan ruhunun, düşüncesinin ve ahlakının arıtılmasıyla çevre de arıtılmış 

olur. Ruh ve bedenden teşekkül eden insanın hayatını sağlıklı bir şekilde 

sürdürebilmesi için bu iki türlü varlığına zarar verecek her türlü hususa dikkat etmesi 

gerekir. Bu da ancak temiz, sağlıklı, düzenli bir çevre içerisinde yaşamakla 

mümkündür. Bunun için de havanın, suyun, toprağın temiz olması lazımdır 

(Kayadibi, 2008: 284). 

 İnsanların beden yapılarından ve fiziki bünyelerinden başka huylarını ve 

karakterlerinin teşekkülünü, yani ruh yapılarını da iklim şartlarına ve coğrafi 

özelliklere bağlayan İbn Haldun’ a göre nübüvvet konusundaki düşüncesi de bu 

görüşüne dayanmaktadır. Nübüvvet, ekvatordan güneye doğru gidildikçe hissedilen 

ılıman iklimlerin olduğu yerlerde yaşayan insanlar arasından seçilenlere verilmiştir. 

Bildiğimiz peygamberlerin hepsi ılıman iklimlerde yaşamışlardır, ne ekvatora ne de 

kutuplara yakın yerlerde peygamberlerden eser vardır. Ayrıca  İbn Haldun’ a göre 

sıcak iklimlerde yaşayanlarda genellikle hafif meşrep, aceleci, telaşlı, zevk ve 

eğlenceye düşkün özellikler öne çıkarken, soğuk iklimlerde yaşayanlarda ise, hüzün, 

kaygı, gelecek ve aç kalma korkusu hakimdir. Aynı şekilde coğrafi şartlar, açısından 

verimsiz kurak ve çorak arazide yaşayanların gıdalarının genel olarak süt ve etten 

ibaret olduğunu ve gıda temin etmek için de sürekli hareket etmek zorunda 

kaldıklarını, bu yüzden zinde, çevik ve canlı olduklarını belirtir. Verimli ovalarda ve 

düzlüklerde yaşayanların da verimli topraklara sahip olmalarından dolayı daha az 

çalışarak, kendilerine yetecek kadar bol ve çeşitli gıdalar temin ettiklerini, çok 
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miktarda alınan çeşitli ve karışık gıdaların da şişmanlığa, hantallığa ve vücudun 

deforme olmasına neden olduğunu ifade eder. (İbn Haldun, 2009: 266-267). 

Gürültü, insan sağlığını olumsuz biçimde etkileyen, gerek fizyolojik, gerekse 

psikolojik dengeleri alt üst eden çok önemli bir kirlilik türüdür. Arzu edilmeyen bir 

gürültü insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkiler meydana 

getirmektedir. Bunlardan bazıları, verimli olmayan çalışma ortamı, işitme bozukluğu, 

uyku miktarı ve kalitesinin azalması, insan ruh sağlığının riske girmesi, binalarda ve 

çeşitli endüstriyel sistemlerde verim düşmesi olarak sıralanabilir (Macit, 2000: 146-

147). 

İnsanın fiziksel olduğu kadar psikolojik yönü de ağır basan bir varlık olması 

yaşadığı olaydan bedeni etkilendiği gibi duygu ve düşüncelerinin de etkilenmesi 

demektir. Yaşadığımızı yer, bulunduğumuz kapalı mekanın dizaynı, açık hava 

yerlerindeki temizlik, yeşilliğin ferahlığı, suyun temizliği ve berraklığı, çevremizde 

gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız pek çok olay ve durum psikolojik 

sağlığımıza etki etmektedir. İnsanın bedensel anlamda sağlıklı olmasında, psikolojik 

açıdan da sağlıklı olmasının önemi büyüktür. İnsan, mutlu olacağı şekilde yaşamalı, 

sahip olduklarının kıymetini bilmelidir, aksini yaptığı takdirde, kaybettiği sadece 

sağlığı olmayacaktır, geleceği ve mutluluğu da elinden kayıp gitmiş olacaktır. 

2.3. Ekolojinin İnsanın Toplumsal Sağlığına Etkisi 

Toplum, doğanın içinden çıkmıştır. İnsanın doğal olarak gelişmesinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplum, kökenleri insanın toplumsallaşmasının 

biyolojisine dayanan doğal kökenler taşıyan bir olgudur. Bu açıdan toplum, insan 

tarafından tasarlanıp üretilen ikici bir doğadır (Evkuran, 2008: 39). Toplum, doğa 

üzerindedir ve doğayla karşılıklı, sürekli ilişki halindedir. Kısacası doğa, toplum, 

birey üçlüsünde en somuttan en soyuta kadar sayısız ilişkiler vardır. Görülüyor ki bir 

toplum, kendini meydana getiren insan gruplarından ve üzerinde bulunduğu doğadan 

ayrı düşünülemez (Nazlıoğlu, 1993: 67). 

Doğayla ilgili sorunların uzun bir tarihi vardır. Bu uzun tarihin öznesi insandır; 

insan-doğa ilişkileri, teknoloji ve bilimden bağımsız değildir. Dolayısıyla, doğa 

tartışılırken, aslında bir anlamda tarih de tartışılmış olmaktadır. Çevrecilik ya da bu 

adla anılan hareketlerin hemen hepsi, doğa kavramı ve bu kavramın geçirdiği 
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dönüşümlerin “çevre sorunları” gibi görece bağlam-dışı bir düzeyde ele alınmasına 

itiraz ettiklerinde, istedikleri bu tarihin tanınmasıdır. Böylelikle kirlilik ve tüketim 

gibi kategoriler, örneğin tarihsel bağlamlarına oturduklarına, salt doğaya ilişkin 

olarak ele alınamayacak kategoriler olurlar. Bunları belirli üretim tarzlarına, toplum 

tiplerine ya da tarihsel dönemlere götürebiliriz. Demek ki çevre sorunları, yani 

ekopolitik hareketlerin dolaysız ilgi nesnelerini anlamak için ilkin belli bir doğa 

nosyonuna müracaat etmek zorundayız. Bu nosyonun toplumsal, ekonomik ve kültürel 

bağlamı vardır ve örneğin “doygunluk kirliliği” ve “yoksulluk kirliliği” gibi ayrımlar salt 

insan-doğa ilişkilerine oturtulamazlar. Çünkü bu ilişkilerin arkasında daha geniş bir 

çerçeve vardır. Bu çerçevenin her insana belli bir doğa bilinci kazandırdığı söylenebilir 

ancak, bu bilinç zorunlu olarak görünür, ya da politik değildir. Toplumsallaşmış bir 

doğanın, toplumsallaşmış tüm süreçler gibi kendi ilişkilerinin sınırlarındaki insana 

kazandırdığı bir bilinçtir. Tarih ancak toplumsallaşmış tarih olarak anlamlıdır, çünkü 

tarihi yapan, toplumsalı oluşturan güçtür ve doğa bu güçten arındırılamaz. Bu gücün etki 

alanı dışına çıkartılamaz (Çiğdem, 2005: 31). 

Toplumsallaşmış doğanın anlamı, doğadaki insan müdahalesidir. Doğayı 

yararlı kılma uğraşısı, insanın kendi bedenini yararlı kılma uğraşısının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Fiziksel, iktisadî, kültürel müdahalelerin ölçütü, faydaya dayanır. Doğaya 

bir töz olarak bakmak bile, kültürel bir yararı gözetir. Ekolojik hareketlerin yükselişi, 

doğadaki insan müdahalesinin hatırlatılışıdır; sınırları, politik ya da değil, bu 

müdahalenin geri çevrilemez mahiyetiyle ilgilidir. Doğayı dönüştüren bir süreç 

olarak endüstrileşme üzerindeki vurgu, bir dönemsel tespit olarak kalmaz; doğanın 

bir kere ve bütün zamanlar için değişmiş olduğunu gösterir. Ekopolitik hareketlerin 

birer kentli hareket olması başka bir şeye daha işaret eder; insan, bir doğa 

tasarımından mekânsal olarak mahrum bırakıldığında ya da bir mahrumiyete marûz 

bırakıldığında doğaya dönmek ister. Bu istek, yaşamsal bir tutku değil, bir mahrum 

bırakılmışlığın itmesidir. (Çiğdem, 2005: 33-35). 

 Canlıların yaşamasında önemli etkilere sahip çevre, canlı ve cansız öğelerin 

bir bütünü olduğu için, bu bütünün herhangi bir öğesinin zarara uğraması çevre 

sağlığının bozulmasına neden olur. Bu bozulmalar ilk zamanlar yerel veya bölgesel 

boyutlardadır. Örneğin, Ankara’daki hava kirliliği, İzmir Körfezi’ndeki su kirliliği 

gibi durumlar önce bulundukları şehri etkilerler. Ancak atmosferde sınırlarla çizilmiş 

bölgesel bir ayrım olmadığı için zamanla diğer bölgelere de yayılmaktadır. 



38 
 

Günümüzde özellikle sanayileşmiş toplumlarda çevreyi etkileyen, çevrenin sağlığını 

bozan maddelerin miktarı ve etki alanı artmış durumdadır. Bu nedenle sanayiden çok 

uzak bölgelerde yaşayan insanlar bile, gökten yağan radyasyondan, su yoluyla gelen 

pestisid, petrol gibi maddelerin etkisinden kurtulamamaktadır. Örneğin; 1986 yılında 

Rusya’da Kiev yakınlarında meydana gelen Çernobil nükleer kazası sonucu 

radyoaktif maddelerin kuzeyde İskandinav ülkelerine, batıda İngiltere’ye, güneyde 

ise İspanya’dan Türkiye’ye kadar yayıldığı saptanmıştır (Kocataş, 1994: 519). 

Tarih boyunca insanlar doğal kaynakların sınırsız olabileceğini 

düşünmüşlerdir. Bu da insanların uzun yıllar boyunca doğal kaynakları bilinçsizce 

kullanmasına yol açmıştır. İhtiyaçların çeşitlenmesi, tüketime bağlı olarak doğa ve 

insan arasındaki dengeyi doğanın aleyhine bozmuş, doğal çevrenin tahribatıyla 

birlikte zamanla açlık ve fakirlik hızla ilerlemiş ve ekolojik dengede bozulmalar 

meydana gelmiştir. Bilim insanları sınırlı olan doğal kaynakların artan dünya nüfusu 

sonucu hızla tükendiğini ve çeşitliliğin azaldığını alternatif kaynaklar bulunmadığı 

takdirde büyük çevre sorunları yaşanacağını ifade etmektedir. Çevre sorunlarına ve 

nüfus artışına bağlı olarak yakın gelecekte insanlar beslenme sorunuyla karşı karşıya 

gelebilirler. Günümüzde gelişmiş ülkeler, doğal kaynak kullanımında büyük bir baskı 

unsuru olan nüfus artışını kontrol altına almışlardır. Ayrıca gelişen teknolojiden de 

faydalanarak kaynak üretimi ve tüketimi arasında denge oluşturarak ekonomide 

sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçmişlerdir. Özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımından meydana gelen ekolojik 

sorunlar daha fazladır. Bu grupta yer alan ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Buna 

bağlı olarak nüfusu besleyebilmek ve yaşam standardını yükseltebilmek için, aşırı ve 

bilinçsiz doğal kaynak kullanımına dayanan bir ekonomik kalkınma modeli 

uygulamaktadırlar. Sonuçta doğal kaynaklar kullanılamaz hâle gelmektedir. 

Günümüzde ekolojik dengeyi bozan en önemli faktörlerden biri doğal kaynakların 

insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesidir. Bu duruma Aral Gölü’ndeki suyun 

pamuk tarımı için aşırı derecede kullanılmasıyla gölün suyunun azalması ve göl ile 

yakın çevresindeki ekosisteminin bozulması örnek olarak verilebilir (Keleş, 1992: 9-

15; Gökçe, 1993: 13-22). 

Şehirleşme ve şehirlerin çevresine doğru genişlemesi, tarım alanlarını ve doğal 

yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Plansız şehirleşme sonucu pek çok canlı türü yok 

olmaktadır. Nüfusun temel ihtiyaçları karşılanırken doğal kaynaklar gereken 
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hassasiyet gösterilerek kullanılmalıdır. Nüfusun ve şehrin büyümesinin doğaya 

minimum zarar verebilecek düzeyde sınırlandırılması gereklidir İnsanlar var 

olduklarından itibaren doğayla iç içe yaşadıkları için bulundukları çevreyle uyum 

içinde yaşamışlardır. Tüm ihtiyaçlarını doğadan karşıladıklarından ona saygı 

duymuşlardır. Birçok toplum kendi gücü dışında oluşan doğa olayları karşısında 

güçsüz oldukları için onları dini inançlarının temeli saymışlardır. Sanayi Devrimi ile 

birlikte doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması doğal çevrede büyük 

bozulmalara yol açmıştır. Temiz bir beyin, temiz bir gönül ve temiz bir nefis temiz 

bir sosyal çevreyi getirecek, oradan maddi çevrenin temizliğine gidilecektir 

(Bayraklı, 2008: XIX). 

Bozulmamış ortamlarda, doğa ile iç içe yaşayan insanlar daha sağlıklı bir ömür 

sürmektedir. Kafkaslar’da And Dağları’nda, Himalayalar’da yaşayan dağ insanları 

yüz yıldan çok yaşar. Beslenmelerinde doğal gıdaların yeri büyüktür. Modern 

dünyada insanlar, yapay bir çevrede yaşam sürdürürler. Hava kirliliği, gürültü, stres, 

bozuk besinler çağdaş insanların başlıca bunalım nedenleridir. Modern şehirlerde 

gecekondularda yaşayanlar kadar, gökdelenlerde ultramodern dairesinde yaşayan 

ailelerin de sağlıksız şehirleşmeden şikayeti vardır. Her iki ortamın insanı da, sokağa 

adım atar atmaz aynı sorunlarla karşılaşmaktadır. Şehirlerde motorlu taşıtların egzoz 

borularından çıkan zehirli gazlar havanın doğal bileşimini bozmaktadır. Kulakları 

sağır eden bir gürültü vardır. Ulaşım için fazla vakit kaybedilmektedir. Dinlenmek 

için yeterli yeşil alan, park yoktur. Yenilen gıda maddelerinin sağlığa yararlı şekilde 

üretildiğinden emin olunamaz. Sosyokültürel çevre, insanın verimliliğinde önemli bir 

etkendir. Sağlıklı gıda maddeleriyle beslenen, iyi planlanmış bir binada gürültüden 

etkilenmeden çalışan insanın iş verimi yüksek, diğer insanlarla diyaloğu iyidir. Bu 

nedenle şehir planlamacıları insanları mutlu edecek yollar, parklar, iş yerleri, 

beslenme, eğlence ve kültürel gereksinmeyi sağlayacak yerleri planlamalıdırlar. Halk 

sağlığı, çevrenin sağlıklı olması ile mümkündür (Güney, 2003: 124). 
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III. BÖLÜM 

EKOLOJİ VE DİN 

Doğa sonsuz bir bütünlüktür ve biz insanlar doğada yaşıyoruz. Dünya doğanın 

üstünde kurulmuştur. Dünya ve insan iç içedir. Dünyanın vazgeçilmez öğesi insan; 

düşüncesiyle, duygusuyla dünyayı yorumlar. Tarih boyunca insan doğa üzerine 

düşünmüş, onu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır.  

Dünyanın en temel öğesi insan, fıtri olarak dünyaya inanma ihtiyacıyla 

gelmiştir. Din, insanla beraber var olmuş, insan var oldukça da varlığını 

sürdürecektir. Din, insanı daima iyiye güzele götürmeyi amaçlayan, yaşanılan ortamı 

düzenleyen, sıkıntılı anlarında kişiye güç veren, kötülüğün daima karşısında yer alan, 

insanın doğayı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlayan doğayla insan arasında 

denge sağlayan bir güçtür. 

İnsanlık ne kadar eskiyse inanç da o kadar eskidir. İnsanlık ne kadar eskiyse 

doğa da o kadar eskidir. Hepsinin var oluş anı birbiriyle aynı zamandadır ve 

birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan bu oluşumlar, ilahi olmayan dinlerde, ilahi 

dinler olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da ayrı başlıklar halinde ele 

alınmaktadır. 

3.1. İLAHİ OLMAYAN DİNLERDE ÇEVRE VE İNSAN 

Dünya dinlerine baktığımızda, hem ilahi dinlerin hem de beşeri dinlerin, 

doğrudan ya da dolaylı olarak çevre konusuna büyük önem verdikleri görülmektedir. 

Dünya dinleri, insanoğlunun kendisiyle, yeryüzüyle ve diğer canlılarla olan 

ilişkilerini ortaya koyan zengin bir kaynağa sahiptir (Köylü, 2008: 172). 

İnsan-doğa ilişkisi, inanç sistemlerinin ortaya çıkışında ve inançların pratiğe 

yansımasında belirleyici olmuştur. Tabii nesnelerin putlaştırılarak tapınma objesi 

haline getirilmesi bu durumun bir göstergesidir (Başkurt, 2008: 12). Tapınma objesi 

haline getirilmesinin sebebi doğa olaylarına ya da doğadaki nesnelere bir kutsallık 

yüklenmesidir. Çok tanrılı dinlerde başta bitkiler olmak üzere doğadaki bütün 

varlıklar kutsal kabul edilmiştir. Doğadaki varlıkları korumakla görevli tanrıların ve 

onların yardımcıları sayılan mistik varlıkların mevcudiyetine inanılmaktadır. İnsanlar 

doğal kaynaklardan, tanrıların öfkesinden korkarak kendilerine izin verildiği şekilde 
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yararlanırlardı. Genel olarak çok tanrılı dinlerde geçerli olan kural, doğayı yenmek, 

ona hakim olmak değil, onu yöneten güçleri kabul edip doğa yasalarına uygun olarak 

yaşamaktı (Macit, 2000: 5). 

İnsanların kutsal kabul ettiği doğa olaylarına ya da doğadaki nesneler kısaca şu 

şekildedir: 

Taş: Taşa saygı gösterilmesi onda kutsal, manevi bir gücün bulunduğu 

inancındandır. Kutsal taş ve içerdiği güç sarsılmazlığın bir işaretidir. Ne kadar büyük 

ve alışılmamış bir şekle sahip olursa o kadar büyük kutsallık duygusu ve hayranlık 

uyandırır. Bu hayranlık “taş kültünü” doğurmuştur (Sarıkçıoğlu, 2002: 15-16). 

Dağ: Dağların, tepelerin yeryüzünün merkezleri olduğu hakkındaki tasavvur ve 

tazim çok eskidir ve bilhassa volkanik veya üzeri devamlı karla kaplı olan dağlar 

kutsiyetle tazim edilir. Dağlar, yüksek dindarlığın, ibadetin, ilahi vahyin en sevilen 

yerleridir (Sarıkçıoğlu, 2002: 19).  

Kutsal dağ inancı, birçok dinde görülmektedir. Dağlar, ruhların, devlerin 

yaşadığı bir ülke olarak tanınmaktadır. Sümer, Hitit, Kaldeli ve Mısırlılara göre 

dağlar ışık ve nur alemi olan gökyüzünün direği idi.Çinliler, Kuan-lung ve Ki-lien 

sıradağlarını kutsal saymışlardır. Fenikeliler’ de yüce dağlar kutsal sayılır, ayinler ve 

tapınaklar yükseklerde yapılırdı. Lübnan dağları kutsal dağlardı. Hintlilerde de 

dağların içine tabiat üstü bir kuvvet yerleştiğine inanılır. Kailos ve Himalaya kutsal 

dağlarıdır. Moğollarda, en yüksek dağlar “Dağ-İlah” şeklinde düşünülür ve gökte 

yaşayan ilahın yeryüzüne indiği yer bir dağ olurdu. Japon dininde yani Şintozim’ de, 

mukaddes dağlar yeryüzünü doldurulmuştur. En kutsal dağ olan Fujiyama’ya gidilip, 

yeni doğan güneşe tapınış parlak bir ibadet sayılır (Tanyu, 1973: 5-7).  

Eski Türklerde dağ kültü, Gök Tanrı kültüyle ilgilidir. Hun hakanları Çin ile 

yaptıkları antlaşmaları Hun Dağı denilen, bir dağın tepesinde kurban keserek ettikleri 

yeminlerle onaylarlardı. Türkler dağları Tanrı makamı olarak görürlerdi. Yüksek dağ 

tepelerinin göklere yakın görünmesi, bu inancın yerleşmesine sebep olmuş olabilir 

(Sarıkçıoğlu, 2002: 19). 

Toprak: Toprak, pek çok toplum için, bütün canlıların, bitkilerin, hayvanların 

ve özellikle de insanların ana kucağıdır. “Toprak Ana” ifadesi insanı saran, kuşatan, 
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üzerinde barındıran, karnını doyurması, hayatını devam ettirmesi için gerekli besinleri 

sağlayan bir şefkat sunduğu için kullanılmış olabilir. 

Eski Anadolu ve Ortadoğu’nun diğer bölgelerinde Toprak Ana’ya tapılması ve 

günümüzden 12.000 sene öncelere ulaşan, yine topraktan yapılmış putlara, sembollere 

rastlanması tesadüfî değildir (Erzen, 1992: 10-12). Toprak, dinsel açıdan pek çok 

simgeye, anlama ve boyuta sahiptir. Var olduğu, kendini ve başka varlıkları var ettiği, 

bahşettiği, ürettiği ve her şeyi bağrına bastığı için toprağa tapılır. Yer, ilkel toplumun 

inanışında doğrudan bir değere sahipti; enginliği, sağlamlığı, bitki örtüsünün ve 

canlılarının çeşitliliğiyle, canlı, etkin ve kozmik bir bütün oluşturuyordu. Çok eski 

“Yeryüzü Ana” tapımından kalan izler, eski belgelerde ve etnoloji belgelerinde 

korunmaktadırlar. Bunlarda yer alan bir örnek şu şekilde belirtilmektedir: Umatilla 

kabilesinin Kızılderili kahini Smohalla, müritlerine toprağı eşelemeyi yasaklar; çünkü 

“tarım için annemizin bağrını yaralamak, kesmek, yırtmak ya da tırmalamak 

günahtır”, der. Bu tarım karşıtı davranışı da şu şekilde savunur: “Benden toprağı 

ekmemi mi istiyorsunuz? Annemin bağrına bir bıçak mı saplayacağım yani? Benden 

toprağı eşelememi ve taşları ayıklamamı mı istiyorsunuz? Annemin etlerini kemikleri 

ortaya çıkıncaya kadar kopartacak mıyım yani? Benden otları ve buğdayı toplamamı 

ve sonra bunları satmamı mı istiyorsunuz, beyazlar gibi mi zengin olayım? Nasıl 

yolarım annemin saçlarını? (Eliade, 2003: 243-249).  

Yeryüzü Ana’ya karşı duyulan bu dinsel saygı beraberinde pek çok olguyu da 

beraberinde getirmiştir. Yeryüzü Ana’nın şefkati ve doğurganlığı inancı nedeniyle 

başka uygulamalarda meydana gelmiştir. Eski toplumlardaki oluşumlardan bazılarını 

şu şekilde açıklanabilir: “Çocuk doğar doğmaz toprağa yatırılır, böylece gerçek 

annesinin onu tanıması ve kutsallığıyla onu koruması istenir. Ayrıca hasta olan çocuk 

ve yetişkinler toprağın üzerine yatırılır ve hasta böylece yenilenir, amaç yeniden 

doğumdur. Ölen çocuklar da öldüklerinde toprağa gömülürler, yakılmaları yasaktır. 

Böylece Yeryüzü Ana’nın bağrına geri dönüp yeniden doğabilirler” (Eliade, 2003: 

252-253). Hindu geleneğinde de çevre ile ilgili olarak Vedalarda tabii unsurlara atıflar 

vardır: “Toprak anadır ve ben toprağın oğluyum” (Arslan, 2008: 78) ifadesi toprağın 

hayatın içindeliğini ve önemini vurgulamaktadır. 

Su: İnsanlar suyun hayat verici gücü olması sebebiyle onu kutsallaştırmışlardır. 

Bu durum ilahi kaynaklı olmayan dinlerde suyun tanrılaştırılmasına kadar varmıştır. 
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Kimi toplumlarda sudan şifa beklenmiş, kimi toplumlarda da şairler, kahinler ya da 

büyücüler suyla yakından ilgilenmiştir, amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak suyu 

kullanmışlardır. 

Su kaynakları ve nehirler, hayat ve verimlilik bahşettikleri için kutsal sayılırlar. 

Özellikle mabet ve ziyaret yerlerindeki sulara farklı gözle bakılmıştır. Hindistan’ da 

kutsal nehirlerin en meşhuru Ganj’ dır. Hindu hacılar da onda banyo yaparlar ve 

bununla bütün günahlarından kurtulduklarına inanırlar. Ölülerinin küllerini de ona 

serperler.(Sarıkçıoğlu, 2002: 21-22). Ayrıca Hintçe bir metinde tüm Veda geleneğini 

özetleyen şu ifadeye rastlamaktayız: “Su, sen her şeyin, tüm varoluşun kaynağısın. 

Su, dünyanın temelidir, bitkilerin özüdür, ölümsüzlük iksiridir; uzun ömür sağlar, 

yaratıcı güçtür ve her derde devadır”. Veda rahibi, “Su bize hayır getirsin” diye dua 

eder.(Eliade, 2003: 196).  

Eski toplumlardan örnekler verecek olursak; Grek mitolojisinde akarsuların ve 

denizlerin tanrılarla özdeşleştirildiği ve bazen de tanrılaştırıldığı görülmektedir. Bazı 

mitolojik metinlere göre Yer ve Gök “su” dan çıkmıştır. Eski Mısır ve Babil gibi 

antik kültürlerde suyun kendisi başlangıçta kudret ihtiva eden bir varlıktır. Daha sonra 

o ruhsal varlıkların, ejderhaların, tanrıçaların ve perilerin mekanı olarak 

düşünülmüştür. Sümerliler de görüldüğü gibi birçok su, su tanrısı “EA” şahsında 

özetlenirdi. Sümerlerde o, derinliklerin ve gizliliklerin ilahı sayılırdı. Geleneksel Türk 

dininde ve Moğolların inancında su, duruluğun ve arılığın sembolüdür. Hamile 

kalmak isteyen Anadolu kadınlarının bu arzuyla suya dalmaları, Orta Asya’dan gelen 

geleneklere ve yerel geleneklere dayanmaktadır (Erbaş, 2008: 9). 

Gök: Yağmur yağdırıp verimliliği artıran, yeryüzünü örten gök karşısında 

korku ve saygı duyulmuştur. Gök, başlangıçta kutsal bir tabiat elementi olarak 

görülmüş ve daha sonraları Ulu Tanrı olarak şahıslaştırılmıştır. O bazen Yaratıcı 

Tanrının ikametgahı olarak da tasavvur edilmiştir. Bu tasavvura göre Tanrı, önce yer 

yüzünde insanlarla beraber yaşamış, sonra semaya çıkmıştır. Çinlilerde  “yer-gök” her 

şeyin anne ve babası olarak kozmik birliği teşkil etmektedir. Mısır’ da ise gök, dişi 

olarak düşünülmüş, bazen karnında güneş gemisini ve yıldızları bulunduran ve hava 

tanrısı “Şu” ve diğer tanrılar tarafından tutulan bir inek olarak tasavvur edilmiştir. 

Bazen de o, insan suretindeki bir kadın olarak düşünülmüştür (Sarıkçıoğlu, 2002: 33-

34). Eski Türk toplumlarında da yaygın olan “Gök Tanrı” inancı; Yüce Tanrının her 
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şeyin yaratıcısı ve “baba” olduğu, görünen ve görünmeyen her şeyi yarattığı ve 

toprağı bereketlendirdiği şeklindedir (Eliade, 2003: 81). 

Ağaç: Gücüyle ve ifade ettikleri sayesinde ağaç, dinsel bir nesne özelliği 

kazanır. Ağaç, dikey olduğu, yerden bittiği, yapraklarını kaybedip yeniden kazandığı, 

kendini sayısız kez yenilediği, süslü ve güzel olduğu için kutsaldır (Eliade, 2003: 

270). 

Kutsallığın göründüğü canlı varlıkların başında ağaç gelmektedir. O, bitkilerin, 

hayat ve ölümün sırrını gösterir. Kültleri bütün yeryüzüne yayılmıştır. Ve bu 

Hindistan’ da ve Eski Roma’ da ağaçların üzerlerine takdis için bir şeyler asılmış 

veya konmuştur. Hindu-Cermen dininde meşeye kutsallık isnat edilirdi. Cermen köy 

evlerinin avlularında birer hayat ağacı, koruyucu ağaç vardı. Çocuğun doğumuyla 

beraber bir ağaç dikmek çok eski bir gelenekti. Çocuğun hayatı ile, ağacın hayatı 

arasında ilişki kurulurdu. Eski Türk toplumlarında da ağacın kutsal bir değeri vardı. 

Uygurların Türeyiş Efsanesine göre; Toğla ve Selenga nehirlerinin birleştikleri yere 

yakın bir yerde, iki ırmağın arasındaki iki ağaç arasına gökten bir ışık inmiş ve bu 

ağaçların gövdeleri şişmeye başlamış ve ağaçlardan iki çocuk doğmuştur. Ağaçları ve 

olayı hayretle izleyen çevre halkı bu çocukları büyütmüş, çocuklar ataları saydıkları 

ağaçlara saygı göstermiş, ağaçlar bir gün dile gelip bunlara dua etmiştir. Bu çocuklar 

büyüyünce halk bunları hükümdar seçmiş, soylarından da Uygurlar türemiştir. Belirli 

ağaçların kutsallığı inancı, insanları bir ağaç ruhunun bulunduğu kanaatine 

götürmüştür. Ağaçların, ağaç ruhları veya ağaç perileri ile ruhlandığına inanılmıştır. 

Pek çok kültürde “Hayat Ağacı” tasavvuru yaygındır. Hayat ağacının özelliği 

köklerinin yukarıya, dallarının aşağıya doğru oluşudur. Hayat ağacı hidayet tarihinin 

de sembolüdür. Budist hidayet tarihinde o, Buda’nın altında hakikati bulduğu kutsal 

incir ağacıdır (Sarıkçıoğlu, 2002: 35-37). 

 Budizm’ in etkin olduğu yörelerde, Buda’ nın bir ağaç altında dünyaya gelmiş 

olması felsefesine ilişkin ilhamın kendisine bahsettiğimiz incir ağacının altında 

gelmiş olmasından dolayı, ağaç kutsal sayılır (Macit, 2000: 7). Arapların eski 

inanışları putperestlikti fakat ağaç onlarda da kutsallık arz ediyordu. Ağaçlar, 

tanrıların ikametgâhı sayılırdı. Söz gelimi büyük putlardan Uzza’nın Mekke 

yakınında üç samura ağacında oturduğuna inanılırdı (Sarıkçıoğlu, 1983: 41-42). 

Taoizm’ de de şeftali ağacı çok özel bir pozisyondadır. Bu inanca göre cennetin 
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merkezindeki ağaç şeftali ağacıdır. Bu ağaç, ölümsüzlüğün, ilkbaharın, gençliğin, 

evliliğin, sağlığın ve uzun ömürlülüğün sembolüdür (Göktuğ: 2008: 115). 

Hayvanlar: Hayvanlar da zaman zaman kutsal sayılırlar. Gücün, asaletin, 

bilgeliğin, cesaretin temsilcisi olarak görülmüş bazı hayvanlara ilahi kaynaklı 

olmayan dinlerde kutsallık atfedilmiştir. İlkel kavimlerde insanın hayvanlarla 

birleştiği efsanelerine çokça rastlanır. Gök Türk Destanı’ nda olduğu gibi, kahramanla 

birleşen efsanevi kurt hem Göktürkler’ in atası, hem de onları dar vadien kurtaran 

semavi bir varlık olarak kabul edilmektedir. Aslan, güç ve ihtişamın sembolü olduğu 

için Eski çağlarda,aslan heykelleri ve kabartmaları saraylara süs olmuştur. Ayı, Çin 

folklorunda güç ve cesaret sembolüdür. Domuz, eski Alman dininde kutsal sayılırdı. 

Yunanistan’ da, Hindistan’ da ve İran’ da inek tazim görür. Bu süt kaynağının 

Hindistan’ da öldürülmesi yasaktır. Hindular ve Mecusiler temizleyici ve şifalı kuvvet 

olarak inek idrarını ve dışkısını sürünürler. Köpek, Avesta’ da kutsal sayılır. Tilki, 

kurnazlığından dolayı kutsal sayılmıştır ve Japon Şintoizm’ inde halkın sevdiği bir 

ilahtır. Boğa da vahşi gücün sembolüdür. Eski Anadolu halkı yaratıcı gücün ve 

Tanrı’nın temsilcisi olarak binlerce yıl boyunca ona tazim etmiş, onun suretlerini 

yapmıştır. Bugün Şiva’ nın kutsal boğası Nandi’ nin suretleri sayısız Hindu mabedini 

süslemektedir (Sarıkçıoğlu, 2002: 41-43). 

Tabiattaki nesnelerden bazılarına, insanlar tarafından yüklenen kutsaliyet 

örneklerine yer verilmesi, insanların geçmişten günümüze, doğayla yakın ilişki 

içerisinde olduğunu, özellikle örneklerde açıklandığı gibi eski toplumlarda bu yakın 

ilişkinin ötesine geçilerek tabiatın ilahlaştırıldığını göstermektedir. İnsanın inanma 

ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ilahi kaynaklı olmayan dinlerde doğaya verilen 

değerin ve doğadan fayda sağlamanın dışına çıkılarak bir ilah edinme gayreti göze 

çarpmaktadır. Yaşadığı çevreye karşı duyarlı olan insanlar, doğayı anlar ve ona hak 

ettiği değeri verir. Kutsallık yüklemek bile değerle başladığı için, ilahi kaynaklı 

olmayan dinlerde doğanın önemsendiği söylenebilir. 

Budizm’ e göre, insanın ve diğer bütün canlıların birbirlerine olan bağımlılığı 

ve ilişkisinin çok güzel ve dengeli bir şekilde mevcut oluşu inancı, Budist inancının 

öğretilerinden birisidir. İster geleneksel, isterse modern Budizm olsun, çevreye ve 

canlı varlıklara zarar vermeyi kesinlikle yasaklamaktadır. Bu anlayışın bir sonucu 

olarak, bazı çağdaş Budist ekonomistler, her Budist’ in yılda en azından bir ağaç 
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dikmesi ve iyice yetişinceye kadar onu koruması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bir 

Budist kutsal metininde çevreyle ilgili şu cümle oldukça önemlidir: “Bir anne her gün 

çocuğuna nasıl davranıyorsa, bir kişi de diğer tüm yaratıklara aynı şekilde 

davranmalıdır” (Köylü, 2008: 173). 

Hinduizm, Budizm ve Caynizm’ deki “Ahimsa Öğretisi” doğanın devamlılığını 

huzurlu bir şekilde sağlamak ve çevre sorunlarına çözüm getirebilmek için ortaya 

atılmış bir öğretidir. Bu dinlerin, öğretiyi algılamaları ve uygulamaları farklılık 

gösterse de düşünceler ortaktır. 

Ahimsa’ nın sözlük anlamı; öldürmeme, yaralamama, zarar vermemedir. 

Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi Hint kökenli dinlerdeki terim anlamı; düşünsel, 

sözel ve fiziki açıdan hiçbir canlı varlığı incitmeme şeklindedir. Ahimsa öğretisi söz 

konusu dinlerde, doğal çevreye zarar vermemenin yanında beden, ruh, zihin ve çevre 

kirliliğine karşı bilinçli olmayı da gerektirir. Hindu kutsal metinlerinde, evcil 

hayvanların kurban törenleri haricinde öldürülmesi yasaklanmıştır. Hindu toplumunu 

şekillendirmede önemli rol oynayan Manu Kanunnamesinde “ahimsa”, bütün 

kastların icra etmesi gereken kurallar arasında zikredilir. Budistler için ahimsa temel 

bir prensiptir ve Budizm’ in özünü oluşturur. Budizm’de genel olarak insanlar ve 

hayvanlar arasında geniş bir bağ vardır. Kutsal metinler daima insanlara, onların bir 

zamanlar hayvan olduğunu ve iyi fiiller işlemezlerse tekrar hayvan olacaklarını 

hatırlatır (Arslan, 2008: 71). 

 Ahimsa, Budda’ nın ortaya koyduğu beş esastan ilki ve en önemlisidir. Şu 

şekilde emreder: “Bütün canlılar şiddet ve ölümden korkar. Kendini onların yerine 

koy. Kesinlikle öldürme ve başkalarının öldürülmesine neden olma”. Hayvan ve 

bitkilere olan ilgi, sevgi ve merhamet Budist manastır yaşamını şekillendirmiştir. 

Ayrıca Buda, öğretici hikayelerinde bizzat kendisini bir tavşan, kuğu, balık, 

şempanze, ağaçkakan, fil veya ceylan olarak sunmuştur. Caynizm’ de ahimsa, ahlak 

ve öğretimin köşe taşıdır. Caynist keşişlerin görülemeyecek kadar küçük canlıları 

yutmamak için ağızlarını maskeyle kapamaları ve yine yerdeki küçük canlıları 

ezmemek için yanlarında taşıdıkları süpürgelerle basacakları yerleri süpürmeleri bu 

konudaki hassasiyetlerine örnek olmaktadır. Ayrıca Caynistler, hasta ve yaralı 

hayvanları tedavi etmek için hayvan hastaneleri kurmuşlardır (Arslan, 2008: 71). 
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Taoizm’e göre insanın doğayla uyum içinde olması esastır ve bu doğayla mutlu 

olmak demektir. İnsan her şeyin doğasını olduğu gibi kabul edip izlemeli, onu insan 

yapısı araçlarla rahatsız etmeye kalkışmamalıdır. Çin geleneği gücünü koruduğu 

sürece, doğaya yüklenen bu anlam varlığını sürdürmüştür (Macit, 2000: 6).  

3.2. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIKTA ÇEVRE VE İNSAN 

Tevrat’ ın “Yaratılış” kitabında kainatın yaratılışı şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Tanrı ilk önceleri gökleri ve yeri yarattı. Yer tenha ve boş idi, boşluğu karanlıklar 

kaplamaktaydı. Sular üzerinde de Tanrı’nın ruhu hareket ederdi. Tanrı ışık olsun dedi 

ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve ışığı karanlıktan ayırdı. Tanrı ışığa 

gündüz, karanlığa gece ismini verdi. Akşam ve sabah oldukça bir gün oldu. Tanrı, 

suların ortasında kubbe olsun ve suları sulardan ayırsın dedi ve öyle oldu. Tanrı 

kubbeyi yaptı ve kubbe altında olan suları, kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı ve 

Allah kubbeye “gök” dedi. Akşam oldu ve sabah oldu; ikinci gün. Tanrı dedi: ‘Gök 

altındaki sular bir yere biriksin ve kara toprak görünsün’ ve böyle oldu, tanrı karaya 

“yer” dedi ve suların birikintisine “deniz” dedi ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü’. 

Tanrı dedi: ‘Yer, ot cinslerine göre tohum veren sebze ve yeryüzünde tohumu 

kendisinde olup cinslerine göre meyve evren ağaçlar hasıl etsin’ ve Tanrı bunun iyi 

olduğunu gördü. Akşam oldu ve sabah oldu: üçüncü gün. Tanrı dedi: ‘Gündüzü 

geceden ayırmak için gök kubbesinde ışıklar olsun; alametler için, vakitler ve günler, 

seneler için olsunlar’; yeryüzüne ışık vermek, gündüze ve geceye hükmetmek ve ışığı 

karanlıktan ayırmak için Tanrı onları gök kubbesine koydu ve Tanrı iyi olduğunu 

gördü. Akşam oldu ve sabah oldu: dördüncü gün. Tanrı dedi: ‘Sular canlı yaratıkların 

sürüleriyle kaynaşsın ve yerin üstünde gök kubbesinin yüzünde kuşlar uçsunlar’ ve 

böyle oldu. Tanrı: ‘Semereli olun ve çoğalın, denizlerde suları doldurun ve karada 

kuşlar çoğalsın’ diyerek onları kutsadı. Akşam oldu sabah oldu: beşinci gün. Tanrı 

dedi: Yer, cinslerine göre canlı varlıkları; sığırları, sürünen şeyleri ve cinslerine göre 

yerin vahşi hayvanlarını çıkarsın’ ve böyle oldu ve Tanrı iyi olduğunu gördü. Tanrı 

dedi: ‘Kendi suretimizde insan yapalım ve deniz balıklarına, göklerin kuşlarına, 

sığırlara ve bütün vahşi hayvanlara ve yerde sürünen her şeye hakim olsun’. Tanrı 

insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrının suretinde yarattı, onları erkek ve dişi 

olarak yarattı. Tanrı onları mübarek kıldı ve onlara dedi: ‘Semereli olun çoğalın, 

yeryüzünü doldurun ve onu tabii kılın; deniz balıklarına, göklerin kuşlarına ve yer 

üzerinde hareket eden her canlıya hakim olsun’ dedi” (Bap 1, ayet 1-31). 
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Evrenin yaratılışının altı aşamalı bir şekilde tamamlanmış olması, her bir 

evrenin ileriki evreye bir hazırlık olmasıdır. Evrenin bu altı günü, evrenin 

düzenliliğinin işaretidir. O, düzenli ve anlaşılabilir bir alemdir. Evrende insanların 

rolü çok önemlidir. Tanrı, Adem ve Havva’ yı bu mükemmel yeryüzüne 

yerleştirmiştir. Tanrı, Adem ve Havva’ya yeryüzüne egemen olmaları konusunda 

belirli sorumluluklar vermiştir. Hıristiyan ilahiyatçılar bu emri şöyle yorumlarlar: 

Tanrı insanlara gelişme ve ilerlemeye katılmalarını emretmiştir. Daha iyi tarım 

metotlarının kullanılması, demir yollarının, fabrikaların ve şehirlerin inşası, hastalık 

nedenlerinin keşfi ve hastalıklarla baş edebilmek için modern ilaçların kullanılması, 

çocukların okula gidebilme şansına sahip olmaları ve sağlıklı bir hayat için yeterli bir 

besin ihtiyacını sağlayabilmemiz için aile oranlarının kontrolü, kömür ve maden 

işletmeleri, denizde ve çölde petrol araştırmaları, keçi ya da deve kalitesinin daha iyi 

hale getirilmesi. Bunlar Tanrı’ nın insana verdiği emirlerin tümüdür. Böyle fiiller 

sayesinde Âdem ve Havva’ nın oğullar ve kızları yeryüzüne girdi, egemen oldu ve 

onu düzenledi. Kısacası insanoğlunun iyiliği için yeryüzü düzenlendi ve orada 

yaşamak için daha iyi bir yer haline getirildi (Atik, 2008: 1).  

Her şeyi yaratan Tanrı, her şeyin sahibi olduğunu ‘Evren ve içindekiler, dünya 

ve içindekiler Tanrı’ nındır. Tanrı’ ya ait olan her bir zerre üzerinde O’ nun yetkisi 

vardır. En yüksek gökler Rabb’indir; ama o yeryüzünü insana verdi’(Mezmurlar 

115:16) ayetiyle vurgulamış, kendi suretinde yarattığı insanları, yarattığı dünyaya 

hakim kılmıştır. Bu kutsal metin ifadeleri, bir yandan, insanların doğal dünyaya 

hükmetme ve onu denetleme hakkına sahip oldukları biçiminde yorumlanırken; diğer 

yandan, insanların Tanrı tarafından yaratılanların emanetçisi, koruyucusu olması 

gerektiği şeklinde anlaşılmaktadır.  

Tevrat, hayvanlara insanca muamele edilmesini ve tabiata saygı duyulmasını 

emretmiştir. Dahası ilk zamanlar Yahudi kanunu, suyollarının kirletilmesini, lağım 

pisliği ve çöpler yoluyla havanın kirletilmesini yasaklamıştır. Yahudiliğin çevre ile 

ilgili en önemli prensiplerinden birisi de barışa verdiği önemdir. Bilindiği gibi 

Yahudilikte, “on emir” olarak bilinen prensiplerden birisi de öldürmemektir. 

Yahudilik barış zamanlarında olduğu gibi, savaş zamanlarında da çevrenin 

korunmasını öngörür. Bu bağlamda, şehir dışında meyve veren ağaçların kesilmesi, 

su kanallarının kullanılamaz hale getirilmesi yasaklanmıştır. Her kim meyve veren bir 

ağacı keserse onun cezası kırbaçlanmaktır. Bu ceza sadece bir yeri kuşatma anında 



49 
 

olmayıp, imha amacıyla ne zaman olursa olsun geçerlidir. Görüldüğü gibi Yahudilik 

inancı da başta insan olmak üzere, tabiatı ve tabiat içindeki varlıkları korumaya 

yönelik bir takım önemli prensipler getirmiştir (Köylü, 2008: 174).  

Kitab-ı Mukaddes’ te yer alan insanın “Tanrı’ nın suretinde yaratılması” ifadesi 

pek çok düşünürün çevreyi koruyup kollama ile dinsel düşünce arasında olumsuz bir 

bağ kurma eğiliminde olmalarına neden olmuştur. Bateson’ a göre; dinsel inançları, 

insanların doğa ile olan ilişkilerinin doğrudan sorumlusudur. Çünkü eğer insan Tanrı’ 

nın suretinde yaratıldığı düşüncesine sahipse, mantıken ve doğal olarak kendisini 

çevresindeki varlıkların karşısında ya da dışında görecektir. Bütünüyle akıl sahibi 

olduğunu iddia ettikçe de çevresindekileri akılsız görecek ve bunun sonucunda da 

onların ahlaki ve etik açıdan dikkate alınmayı hak etmediklerini düşünecektir. Artık 

çevre, insana onun sömürgesi olarak görülecektir (Olgun, 2008: 63). Beklide bu 

düşünceden dolayı Yahudiler kendilerini bütün dünyanın sahibi olarak 

görmektedirler. Yahudilikte insan, evrende tam bir tasarrufa sahiptir. Evrendeki her 

şey insanın emrine amade kılınmıştır. Tüm varlıkların içinde insan nasıl önemliyse, 

insanlar arasında da İsrailoğulları öyle seçilmiştir (Sarıkçıoğlu, 1983: 92).  

Kitab-ı Mukaddes, insana, doğaya karşı koruyucu bir idarecilik sorumluluğu 

vermesine rağmen, Hıristiyanların çevre sorunlarının kaynağı olarak suçlanmasında, 

onların başka dünyaya aitliği düşüncesi, çevreye yönelik insani suiistimallere neden 

olmuş olabilir. Hıristiyanlar, “sadece dünyevi yaşama ait duygularını öldürmek ve 

yeryüzünde olanları değil yukarıda olan şeyleri düşünmek” ile telkin edilmiştir. “Biz 

Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü 

bekliyoruz” (2. Pet. 3:13) bağlamında bir beklentiye vurgu yapılmaktadır. (Olgun, 

2008: 66). 

Kilise, ilk başlarda dünyadan yavaş yavaş elini eteğini çekmiş ve sonunda 

ondan büsbütün kopmuştur. Hıristiyanlık, insanların ruhunu kurtaracağım diye, 

doğanın teolojik ve manevi anlamını unutmak, ihmal etmek veya en azından 

küçümsemek zorunda kalmıştır. Olumlu anlamda “cennet” ve “yabani ortam” tabirleri 

bile sadece kilise ve daha sonraları ayrı kurumlar olarak manastır ve üniversite için 

kullanılır olmuştur. Hıristiyanlıkta etik, içe dönük olduğu için tabiatı sömürmeye 

yönelme ihtiyacı en aza inmiştir. Resmi teoloji, özellikle inançların sistematik hale 

getirilmesinden sonra, doğa sorununu dini hayat içinde pek de önemli olmayan bir 
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alan olarak kabul etmiştir. Giderek batı kilisesinde bakir doğa ve yabani ortam bir 

barış alanı olmaktan çok bir savaş ve çatışma alanı olarak yorumlanmaya 

başlanmıştır. Rönesans dönemindeki coğrafi yayılma ile Yeni Dünya’ nın keşfi bu 

dürtüyle gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık doğu kilisesinde, doğa manevi hayatın 

desteği sayılmış, bütün doğanın esenliği paylaştığına ve Mesih’ in ikinci gelişinde 

evreni tazeleyip yeniden inşa ettiğine inanılmıştır (Sarıkçıoğlu, 2002: 9-19). 

Hıristiyanlar, dünyanın Tanrı’nın bir eseri olduğuna ve insanların da Tanrı’ nın 

yarattığı şeylerden faydalanması gerektiğine inanırlar. Yaşamın konforları ve 

nimetleri asli itibariyle kötü değildir. Paranın kendisi de bizatihi olarak ne iyi ne de 

kötüdür. Paranın kendisi ve miktarı ne olursa olsun, herhangi bir ahlaki niteliğe sahip 

değildir. Önemli olan burada, bir Hıristiyan’ın yaşam şekliyle, kazandığı malı 

harcama şeklidir. Hıristiyanlar, dünyanın bir şans eseri olmadığına ve aksine onun 

Tanrı’nın bir eseri olduğuna ve dolayısıyla da insanlığa önemli sorumluluklar 

düştüğüne inansalar da, bugün bile hala tartışılan konu tabiata ilişkin hâkimiyet 

meselesidir (Köylü, 2008: 175). 

Daha önceki başlığımız olan ilahi olmayan dinlerde çevre ve insan konumuzda 

doğadaki nesnelerden kutsallık yüklenenlere örnekler vermiştik. Aynı durum 

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da söz konusudur. Doğayla iç içe olan insan, doğaya 

karşı nasıl bir plan içinde olursa olsun, onun farklılığı, mükemmelliği karşısında 

hayranlığını gizleyememiş, yaratıcının kendi ihtişamını yansıttığı doğadaki bazı 

nesneleri kutsallaştırmaktan kendini alamamıştır. Bunları kısaca açıklayalım: 

Taş: Tekvin’ de Hz. Yakup’ un bir taş üzerinde uyurken gördüğü “Gök 

Merdiveni” rüyasının, o taşın “bethel” olduğunu yani manevi gücü olan bir nesne 

olduğunu ve bulunduğu yerin de kutsal mekan olduğunu düşündüğünden 

bahsetmektedir. Uyandığında Hz. Yakup şöyle demektedir: “Gerçek Rabb bu 

yerdedir ve ben onu bilmedim” ve korkup dedi; “bu yer ne heybetli! Başka bir şey 

değil, ancak Allah’ın evidir ve bu göklerin kapısıdır” (Tekvin 28, 16-17). Musa’nın 

tektanrıcılığında da, ‘işaret’ ve ‘tanrı’ arasındaki karışıklık halk inanışlarında ciddi 

boyutlara varır ve bu tür karışıklıkları önlemek için dinin seçkinleri, işaretleri 

(Biçimli taşlar, heykeller, vb.) ya yok etme ya da anlamlandırma yoluna gitmişlerdir 

(Eliade, 2003: 234). 
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Dağ: Yahudilikte, Sina Çölü’nün güney yönünün Sina Dağı, İsrail’ de Matsada, 

Mitsba özel bir anlama sahiptir. Süleyman mabedinin üzerine yapıldığı Moryah tepesi 

kutsaldır. Moryah’ ı da kapsayan, Kral Davud’ un mezarı olan ve Tanah’ ta (Ahdi 

Atik) de, Yehova’ nın “benim kutsal dağım” dediği “Siyon Dağı” kutsal dağın ön 

safında gelmektedir. Yahudiliğin kutsal kitabında Tanrı, dağa iner ve orada dolaşır 

(Tanyu, 1973: 9). Çıkış kitabında dağ inancıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Musa, kaynatası Midyan Kahini Yetro ’nun sürüsünü güdüyordu ve sürüyü çölün 

arkasına götürdü ve Yehova’ nın dağına geldi. Ve Rabbin meleği bir çalı ortasında 

ateş alevinde ona göründü ve işte çalı ateşle yanıyor ve çalı tükenmiyordu. Ve Musa 

dedi: “Şimdi döneyim ve bu büyük manzarayı göreyim, çalı niçin yanıp tükenmiyor”. 

Ve görmek için döndüğünü Rabb görünce, Yehova ona çalının ortasından çağırıp 

dedi: “Musa, Musa”! Ve O: “İşte ben”, dedi. Ve dedi: “Buraya yaklaşma; çarıklarını 

ayaklarından çıkar, çünkü üzerinde durduğun yer mukaddes topraktır” (Çıkış 3, 1- 5).  

Hıristiyanlık, Yahudilerin 39 kitabını tanıyıp benimsediklerinden ve 66 kitaba 

birden “Kitab-ı Mukaddes” adını verdiklerinden aynı dağ inancına sahiptirler. Fakat 

başta kutsal sayılan ve Hıristiyanlık kutsal kitabında adı geçen “Zeytin Dağı” 

önemlidir. Bu dağda İsa dolaşmış, vaaz vermiş, gecelemiş ve üzerinde çarmıha 

gerildiğine inanılmıştır. Zeytin Dağı da Kudüs’ te bulunmaktadır, Siyon Dağı ile 

araları yakındır. İsa’ nın dağa çıktığı anlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir: “İsa 

gündüzleri mabette öğretiyordu; geceleri de dışarı çıkarak, “Zeytinlik” denilen dağda 

geceliyordu” (Luka İncili, 21:37). “Ve vaki oldu ki, o günlerde İsa dua etmek için 

dağa çıktı; bütün geceyi Allah’a dua ile geçirdi” (Luka İncili, 6: 12). Katoliklerce dağ 

sonsuz, yüksek Tanrının ve bozulmayan Tanrı cemaatinin sembolüdür. Rahipler, 

“Beni hidayete ve senin kutsal dağlarına, senin meskenlerine götürecek nurunu ve 

hakikatini gönder (Mazmurlar 43: 31) duasını okurlar (Sarıkçıoğlu, 2002: 20). 

Toprak: Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte toprak kavramıyla Kitab-ı Mukaddes’ te 

şu örneklere yer verilmektedir: “Rap Tanrı Adem`i topraktan yarattı ve burnuna 

yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu” (Yaratılış 2: 7). “Toprağa 

dönünceye dek Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan 

yaratıldın ve yine toprağa döneceksin” (Yaratılış 3: 18). Bu ayet insanın topraktan 

yaratıldığını vurgulamaktadır ve yaşadığı sürece ekmeğini topraklar üzerinde 

kazanacağını ve öldüğünde yine başlangıçtaki yeri olan toprağa gideceğini 

bildirmektedir. Bu durum insanın özü olduğu bildirilen toprağa kutsal bir değer 
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atfedilmesini sağlamıştır. “Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü 

topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem’ e getirdi. 

Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı” (Yaratılış 2: 19). Bu ayet bize 

yerdeki gökteki yani bütün hayvanları topraktan yaratıldığını bildirmektedir. “İlk 

insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa, 

topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Bizler 

topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz” (Korintliler 15: 47-

49). Burada da yine ilk insanın topraktan yaratıldığına değinilmiştir. Kitab-ı 

Mukaddes’ in İşaya kitabında şu şekilde bir dua örneğine yer verilerek toprağın 

verimine dikkat çekilmiştir: “…toprak açılsın ve kurtuluş meyvesi versin, onunla 

beraber de yerden salah bitsin” (İşaya 45: 8). 

Yahudiler, “Vaat edilmiş Toprak” lara ulaşma gayretindedirler. Yahudiliği, 

İslam’ dan, Hıristiyanlık’ tan ve diğer dinlerden ayıran en temel özellik, kutsal toprak 

dogmasıdır. Yahudilik, belli bir kutsal toprakla kimlikleştirilmiş bir dindir. Tanrı, 

kendi iradesini yeryüzünde temsil etmek üzere, Yahudilerin atalarını diğer milletlerin 

arasından seçmiş ve onlarla bir sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme gereğince 

Yahudilerin ataları Tanrı’ nın buyruklarına uyacaklar, onu yeryüzünde temsil 

edecekler, buna karşılık Tanrı onlara ayrıcalıklı haklar tanıyacaktır. Bu sözleşmede 

Tanrı, Hz. İbrahim’ e ve onun soyuna birtakım vaatlerde bulunmuştur ki bunların 

başında kutsal topraklar gelmektedir (Dini Araştırmalar Dergisi, 2004: 63). Tora’ da 

bu vaat ediliş şu şekilde anlatılmaktadır: “Abram doksan dokuz yaşındaydı. Tanrı 

Avram’ a göründü ve ona ‘Ben her şeye Kadir Tanrıyım’, dedi. ‘Önümde yürü ve 

mükemmel ol’. Antlaşmamı seninle aramda yapacağım ve seni çok çok arttıracağım’ 

avram aceleyle yüz üstü yere kapandı. Tanrı ona tekrar ve şunları söyleyerek konuştu: 

‘Bana gelince, işte seninle antlaşmam: Birçok ulusun babası olacaksın ve artık Avram 

diye çağırılmayacaksın. İsmin Avraam olacak, çünkü seni birçok milletin babası 

yaptım. Seni çok ama çok verimli kılacağım ve seni uluslar haline getireceğim, krallar 

senin soyundan çıkacak. Seninle ve ardından gelecek çocuklarınla aramdaki 

antlaşmayı, nesiller boyu ebedi bir antlaşma olarak yerine getireceğim; hem senin 

Tanrın olacağım, hem de ardından gelecek çocuklarının. Şu anda yabancı olarak 

yaşadığın toprakları –Kenan Ülkesini- sana ve ardından gelecek çocuklarına ebedi bir 

mülk olarak vereceğim ve onlara Tanrı olacağım’” (Tora 17: 1-8). 
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Tevrat, İbrahim’ e ve soyuna vaat edilen toprakların sınırları konusunda tam bir 

belirlemede bulunmamıştır. Ancak bu toprakların Kenan iline ait olduğu 

bilinmektedir. Geçmişte ve günümüzde Yahudiler tarafından gerçekleştirilen 

eylemlerin Yahudiliğin vaat edilmiş kutsal toprak dogmasıyla bağlantılı olduğu 

görülür. 

Toprak, Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta hem yaratılışın ham maddesi oluşu hem 

de hayatın devamlılığı sağlaması nedeniyle önemli görülmüştür. Yahudiler, bu 

düşüncelerinin de önüne geçebilecek şekilde vaat edilmiş kutsal topraklara sahip olma 

arzusunu taşımakta, bu bölgedeki topraklara ayrı bir kutsallık yüklemektedir. 

Su: Eski Ahit’ te bol miktarda su sembolizmine rastlamak mümkündür. 

Başlangıçtan beri Tanrı’nın toplumunun su ile bir ilişkisi bulunmaktadır. Hayatın 

sudan fışkırmış olması suyun sembolik anlamını ortaya koymaktadır. Beni İsrail’ in 

Kızıldeniz’ den geçişi de bu sembolik anlam içinde değerlendirilmektedir. Aynı su 

Firavun’ un ordusunu da kendi derinliklerine gömmüştür. Buna göre su bir taraftan 

kurtuluş, diğer taraftan felaketin kaynağı olmuştur. İsrailoğulları için kurtuluş, 

düşmanları için ise felaket. Bu olay iyiliğin kötülüğe zaferi olarak yorumlanmıştır. 

Nuh tufanından kaynaklanan büyük sıkıntı İşaya ve Mezmur kitabında şu şekilde 

ifade edilir: “Ve milletleri helak eleğinden geçirmek için onun soluğu adamın boyuna 

kadar varan taşkın sel gibidir” (İşaya 30: 28). “Kurtar beni ey Tanrı, çünkü sular 

canıma kadar girdi, derin batağa batmaktayım, duracak yer de yok. Derin sulara 

girdim ve seller üzerimden aşıyor” (Mezmur 69: 1-2). Bu ayetlerden hareketle suyun 

Tanrı tarafından insanları imtihana tabi tutma aracı olarak kullanıldığını görmekteyiz. 

Yeni Ahit’ te suyun tedavi edici yönünün bulunduğuna dair ayetler vardır: “İsa 

hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, ‘İyi 

olmak ister misin?’diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi: ‘Efendim, su çalkandığı 

zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası 

giriyor’ (Yuhanna 5: 6-7). Bu ifadeler suyun şifa verici gücüne inanıldığını 

göstermektedir.  

Ölülerin yıkanması, suyun cenazelerde kullanılması da sembolik olarak ölülerin 

susuzluğunu giderme gayesine yönelik olarak değerlendirilmektedir (Erbaş, 2008: 

16). Yeni Ahit’ te şöyle bir olay anlatılmaktadır: “Bir gün yoksul adam öldü, melekler 
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onu alıp İbrahim’ in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. 

Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim’ i ve onun 

yanında Lazar’ ı gördü. ‘Ey babamız İbrahim, acı bana!’ diye seslendi. ‘Lazar’ ı 

gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap 

çekiyorum’ (Luka 16: 22-24). 

Suya yüklenen kutsallıkların en önemlisi “vaftiz” dir. Yeni Ahit’ te vaftiz suyunun 

İsa’ dan çıktığına inanılır. Bu durum Yeni Ahit’ te şu şekilde aktarılır: “İsa’ ya gelince 

O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden 

biri O’ nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı” (Yuhanna 19: 33-

34). Vaftiz kelimesinin sözlük anlamı, suya kaldırmak, suya batırmak veya yıkanmak 

demektir. Hıristiyanlıkta vaftiz, Hıristiyanlığa girmenin, Hz. İsa’ nın bedenine iştirak 

etmenin, asli suçtan ve vaftiz anına kadar işlenmiş günahlardan temizlenmenin 

sembolüdür (Atasağun, 2002: 280). Hıristiyanlık’ ta vaftiz, en önemli ruhsal arınma 

aracıdır; çünkü vaftiz suyuna batma, İsa’nın gömülmesini temsil eder. Tertullianus; 

kutsal varlığıyla kutsanan suyun olağanüstü özellikleriyle ilgili uzun bir övgü yazısı 

yazmıştır. Birkaç cümlesini şu şekilde belirtelim: “Öteki elementler arasından onu tercih 

eden Kutsal Ruh’ un ikametidir. Canlı varlıkları yaratma emrini ilk alan sudur. Tanrı 

eserini canlandırmak için suyu kullanmıştır. Toprağın suya öz verdiği doğrudur, ama 

toprak nemli ve sulu olmasaydı bu eseri ortaya çıkarmaktan aciz kalacaktı” (Eliade, 

2003: 203-204). 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ ta bazı nehirler de kutsallık ifade eder. Kitab-ı 

Mukaddes’ te Nil, Dicle ve Fırat nehirlerinin cenetten çıktığına ve dolayısıyla bunların 

kutsal olduğuna inanılır. Musa’ yı annesi Nil’ in suları üzerine bırakır, Firavun’ un kızı 

onu kurtarır ve bunun için ona “Moseh” “sudan kurtulan” ismi verilir. Tekvin’ de bu 

durum şöyle aktarılır: “Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavunun kızı çocuğu evlat 

edindi. ‘Onu sudan çıkardım’ diyerek adını Musa koydu (Çıkış 2: 10). Ürdün nehri de, 

İsa’ nın vaftiz yeri olması sebebiyle Hıristıyanlarca kutsaldır (Erbaş, 2008: 17).  

Eski Ahit’ te Çıkış kitabında su hem temizlenme aracı hem de ibadetin şartı 

olarak vurgulanmıştır: “Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan 

olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur. Harun’ la oğulları 

ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma Çadırı’na girmeden ya da Rab için 

yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için 
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ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun’ la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir 

kural olacak bu” (Çıkış 30: 18-21). Yahudi ve Hıristiyanlarda “su”, yaratılışın özünde 

olması, ruhun arınmasını sağlaması, yaşamın devamını sağladığı gibi bazen de Tanrı’ 

nın imtihanıyla karşı karşıya kalınmasında araç olması, ibadette ve temizlikte önemli 

olması gibi nedenlerle önemini korumuş, bazı durumlarda değerin ötesine geçirilerek 

kutsallık kazanmıştır. 

Ağaç: Eski Ahit’ e göre ağaç, dindarlığın ve doğruların bir sembolüdür. Bu 

husus; “O meyvesini zamanında veren deredeki ağaç gibi yetişti” (Mazmur, 1:3); “O 

palmiye ağacı gibi yeşil ve Lübnan’ daki bir sedir ağacı gibi yetişkindir” (Mazmur, 

92: 13) sözleriyle, faziletli bir hayatı anlatmada ağaç benzetmesinin kullanıldığı 

görülmektedir. Hıristiyan hidayet tarihinde de Kainat Ağacı “Çarmıh Ağacı” olmuştu. 

O cennetteki aydınlanma ağacının bir parçası idi. Çarmıh Ağacı, Hayat Ağacı olarak 

kabul edildiği için ortaçağ mistiklerinde, köklü, yapraklı ve meyveli bir şekilde tasvir 

edilmiştir. İsa’ nın çarmıha gerildiği bu ağaç, bir ölüm ağacı değil, yeşil bir hayat 

ağacıdır (Sarıkçıoğlu, 2002: 37-38). 

Hıristiyanlık’ ta “Noel Ağacı” da kutsallık atfedilmiş bir ağaçtır. Noel Ağacı, 

adeta ölüme meydan okumayı sembolize eden, yapraklarını dökmeyen ağaçlardan 

bilhassa ebedi ve yeni bir hayatın sembolü kabul edilen çam ağacının, noel 

dolayısıyla ışık ve çeşitli süslerle donatılmasıdır (Atasağun, 2000: 191). Noel Ağacı 

ilk defa Almaya’ da ortaya çıkmıştır. Almanlar ilk olarak Ren nehri kıyılarında 

“Cennet Ağacı” nı temsilen köknar ağacını ışıklar, meyveler, parlak süslerle 

donatmışlardır (Işık, 1997: 458), Noel Ağacı Almanya’ dan Fransa’ ya ve diğer 

Hıristiyan ülkelere yayılmıştır (Atasağun, 2000: 191).  

Bu konuda Kitab-ı Mukaddes’ ten son bir örnek verecek olursak: Cennetin 

ortasında, Hayat Ağacı ve iyiliği ve kötülüğü ayırma ağacı vardı ve Tanrı Adem’ e 

Bilgi Ağacı’ndan yemeyi yasaklamıştı. Adem’e ve Havva’ya Bilgi Ağacı’nın 

meyvesini yemeleri için ısrar eden yılan, onlara bu ağacın meyvelerinin ölümü değil 

tanrısallığı getireceğini söylemişti. (Ağacın meyvelerinden yemesi üzerine) “Rab 

Tanrı… ‘Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu’ dedi, ‘Artık Hayat 

Ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmeli’” (Eliade, 

2003: 286-287). Burada önemli olan iki ağaç vardır; birisi Hayat Ağacı, Diğer 

Bilgelik Ağacı. Adem, Bilgelik Ağacının meyvesinden yedikten sonra artık her şeyin 
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bilgisine ulaşmış ve Rab onun Hayat Ağacı’ nın meyvesinde de yiyerek ölümsüz 

olması gerektiğine karar vermiştir. Bu şekilde önemli olan iki konunun iki ağaç 

üzerinden belirlenmesi ağaçlara kutsallık yüklenmesinde çok etkili olmuştur. 

Gök:  Eski İsrail’de gök, Yahova’ nın ikamet yeridir. Yahova, “Gök benim 

kürsüm ve yer benim ayak zeminimdir” der (Sarıkçıoğlu, 2002: 34). Rabbi Musa’ ya 

yasaları ileteceği zaman kendisini gök gürlemeleri, şimşekler ve dağ üzerindeki bir 

bulutla gösterirdi (Eliade, 2003: 109). Luka İncil’ inde de “göğe ve sana karşı günaha 

girdim” denilmektedir (Sarıkçıoğlu, 2002: 34). Gök, hem Tanrı’ nın mekanı kabul 

edildiği için hem de Tanrı’ ya yakın bir eş değere sahip olduğu için Yahudilik ve 

Hıristiyanlık’ ta kutsallık kazanmıştır. 

Hayvanlar: Eski Ahit hayvanları, insanlar gibi Tanrı’ nın bir yaratığı olarak 

görmektedir. “İnsan ve hayvana yardım etmelisin” (Mezmur 36: 7), denir. Bütün 

hayvanların, insanlar gibi Tanrı’ yı övdükleri söylenmektedir: “Hayvanlar ve bütün 

davarlar; yerde sürünenler ve kanatlı kuşlar… rabbin ismini hamdetsinler” (Mezmur 

148). Hatta Mesih devrinde bütün hayvanların, kurtla kuzunun dostluk içinde 

yaşayacakları haber verilmektedir. Eski Ahit’ teki hayvan sevgisi Hıristiyanlık’ ta da 

devam eder; “İsa, çölde hayvanlar arasında yaşamıştı” (Markus 1: 13). “İsa, 

havarilerine yılanı uzaklaştırma gücü vermiştir” (Markus, 16: 18). Rivayete göre, 

Eski Hıristiyan şahitlerine vahşi hayvanlar arenalarda dokunmamışlardı. Keşişler 

arasında da bu hayvan sevgisi devam etmişti (Sarıkçıoğlu, 2002: 46). 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ ta da diğer dini doktrinlerde olduğu gibi doğayla iç 

içe bir yaşam söz konusudur. Doğadaki nesnelere verilen önem, yüklenen kutsallık 

çevreyi kendi başına iyi, gerekli ve değerli sayma eğiliminin göstergesidir. Kitab-ı 

Mukaddes’ in yaratılış öyküsünde, tüm varlıkları yarattıktan sonra Tanrı’ nın bunlara 

baktığı ve her şeyin çok iyi olduğunu düşündüğünün ifadesi yer almaktadır. Bu 

alemdeki mükemmelliğe dikkat çekmektedir ve bu dinin mensupları da bunu kabul 

etmişlerdir. Çünkü Tanrı’ nın ihtişamını gösteren yaratılanlar, insanlar tarafından 

saygı görürse, bu Tanrı’ ya da saygı göstermek olur. İnsanoğlunun “Tanrı suretinde 

yaratılmış olması” ifadesi, insanı yaratılanlara üstün ve hakim kılar. Vaat edilmiş 

toprak ve insan bütünlüğü, sahip olunan hakimiyeti hırslarına alet etmek istemelerine 

rağmen, insanlara bu hakkı tanımamaktadır. Çünkü tanrı bu toprakları vermenin şartı 

olarak Tanrı’ ya bağlılığı ve emirlerine itaat etmesidir. Emirler zaten yaratılan her 
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şeyin emanetçisi olan insanın bunları en güzel şekilde kullanması ve koruması 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

3.3. İSLAMDA ÇEVRE VE İNSAN 

Yüce yaratıcı, doğayı, tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için yarattığını 

kutsal kitaplar aracılığıyla bildirmiştir. Havası, suyu, ağaçları, ormanları, dağları, 

tepeleriyle tabiatın, insanın istifadesine sunulduğu, yine kutsal kitaplarda 

vurgulanmaktadır. Doğada var olan her şey, uyum ve düzenin varlığının kanıtıdır. 

Kutsal kitaplarda önce doğanın mükemmelliğine dikkatler çekilir, sonra yaratıcı, 

varlığını ve birliğini doğaya bakarak bulabileceğimize dair vurgular yapmaktadır. 

Kur’an’ ın muhatabı insandır. Her şeyden önce, bilindiği gibi çevre de bir insan 

problemidir. Yeryüzüne halife olarak gönderilen insan, çevrenin emanetçisi olma 

görevini de üstlenmiştir. İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an ve “Üsve-i 

Hasene” Hz. Muhammed, doğayı anlama ve anlamlandırma bağlamında açıklamalar 

yapmış, yol göstermiştir. Alemin yaratılışı, çevre karşısında insanların bulunduğu yer 

ve hayatın devamlılığı için yapılması gerekenler Kur’an ve Sünnet esas alınarak ayrı 

başlıklar halinde açıklanmıştır: 

               3.3.1. Kur’an Işığında Çevre ve İnsan İlişkisi 

Bütün ailemin yaratıcısı olan Allah, bunu insanlığa ayetlerle vurgulamaktadır. 

Bu ayetlerden birkaç tanesi şu şekildedir:  

“Doğu da Batı da Allah’ındır. Yüzünüzü ve gözünüzü nereye çevirirseniz Allah 

oradadır. Çünkü her yer Allah’ın bilgi kapsamı içindedir” (Bakara/ 115), “Allah, tüm 

alemlerin ve yaratıkların Yaratıcısı, şekil ve rızık vericisidir. Yeryüzünü sizin için 

yerleşime açan, gökyüzünü inşa eden, sizlere en güzel biçimi veren, sağlıklı besin 

maddeleri sunan Allah’ tır. Alemlerin Rabbi tüm iyiliklerin de kaynağıdır” (Mü’min 

64-65), “Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli 

bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler” (Ahkaf/ 

3), “Şüphesiz ki gerçek sahibiniz olan Allah, gökleri ve yeri altı günde/ zaman 

diliminde yaratıp, evreni dengesine oturtmuş, sonra da arşa karar kılmıştır. Eğer gece 

ve gündüz birbirini izliyorsa, güneş, ay ve yıldızlar onun buyruğuna göre hareket 

ediyorsa bu, Allah’ ın işidir. Tüm yaratıklar onundur ve onun buyruğu ile hareket 
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ederler. Tüm varlık aleminin sahibi yüce Allah’ tır” (Araf/ 54, Kaf/ 38), “Allah, o 

yüce varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi için denizi size hazır hale 

getirmiştir. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak 

üzere size boyun eğdirmiştir” (Casiye/ 12-13), “Öyle bir merhamet ve şefkat sahibi 

Allah’ tır ki, gökleri ve yeryüzünü yarattı, gökten suyu indirip onunla beslenmeniz 

için türlü ürünler verdi. Denizlerde Allah’ ın emriyle akıp giden gemileri sizin 

emrinize verdi. Nehirleri hizmetinize sundu. Sonuç olarak Allah size, istediğiniz her 

şeyi verdi. Hatta onun nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Buna rağmen 

insan çok zalim ve çok nankördür” (İbrahim/ 32-34). 

Evrene baktığımızda bize eğreti gelen hiçbir oluşuma rastlamayız. Her şeyin bir 

varoluş nedeni vardır ve yaratılanlar kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine 

getirirler. Her şey birbirine görünmeyen ama çok güçlü olan zincirlerle bağlıdır. 

Mesela, insanların “rahmet” adını verdikleri ve yaşamın devamlılığında çok önemli 

yeri olan, ölmüş kurumuş olan toprağı yeniden dirilten yağmur; rüzgara emir 

verilmesi, rüzgarın bulutları savurup yayması sonucu, bazı bulutlardan yağmur çıktığı 

ve yağdırdığı yerdeki kulların yüzünün güldüğü (Rum/ 46-48) şeklinde 

açıklanmaktadır. Kur’ an’ da, “Yaratan, var eden, biçim veren O’ dur. En güzel 

isimler O’ nundur” (Haşr/ 24) ayeti, O’ nun sahip olduğu bu isimlerin yansımasıyla, 

yaratmanın da en güzel şekilde gerçekleştiğinin göstergesidir.  

Var olan her şeyde sözle ifadesi mümkün olmayan, Allah’ ın varlığının 

görülebilen işareti vardır. Gökyüzündeki kuşlarda, akan sularda, hoş, güzel bir yüzde, 

rüzgarda hareket eden bir yaprakta, açan çiçekte, mis kokulu gülde ve yaşama renk 

katan ve bize derin bir mutluluk veren tüm olgularda Allah’ ın kudreti vardır (Atik, 

2008: 2). 

İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Halife, Allah’ın yarattıklarının 

idarecisi, emanetçisi, emirlerin uygulayıcısıdır. Allah, insanın önüne her türlü imkânı 

sermiş, yerde ve gökte ne varsa emrine vermiş, insanın bu imkânlara bakınca 

yaratıcının lütfunu görmesini, şükretmesini, yeryüzünü kendisi için yaşanabilir bir yer 

haline getirmesini istemiştir. Allah’ ın kâinatı yaratıp insanın emrine verdiğini 

gösteren bazı ayetler şöyledir: “Allah’ ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini emrinize 

verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” 

(Lokman/ 20), “Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bir lütuf olarak emrinize 
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vermiştir” (Casiye/ 13). “Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı 

görmezler mi? Onlara sahip olmaktadırlar. Onları kendilerinin buyruğuna verdik; 

bindikleri de, etini yedikleri de vardır. Onlarda daha nice faydalar, içecekler vardır; 

hala şükretmezler mi?” (Yasin/ 71-73). Bütün evren insanlığın hizmetine 

sunulmuşken, insan kendisine bahşedilen bu emaneti sorumlu şekilde kullanır ve 

korursa kendi yararınadır, aksi de kendi zararınadır. 

Yaşadığımız dünya, sadece Müslümanların veya sadece belli bir ırkın istifade 

ettiği bir yer değildir. Belki tüm insanlığın ortaklaşa menfaatlerini temin ettiği bir 

mekân olarak görülmelidir. “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 

ibadet ediniz ki, O’na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz. O yeryüzünü size bir 

döşek ve göğü de bir bina kaldı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere 

ürünler meydana getirdi; artık Allah’ a bile bile eş koşmayın” (Bakara/ 21-22). Yerin 

ve göklerin nimetlerinden tüm insanlar istifade etmektedirler. Atmosferdeki hava, 

kıtalar arası denizler, kara parçaları ve enerji en çok ortak kullanılan unsurlardır. 

Zaten çevre sorunları bu dört ana unsurda daha belirgin görülmektedir. Gerçek şu ki, 

çevresel konular bütün insanlığın ortak meselesi ve evren de müşterek istifade alanı 

olarak düşünülmelidir. Çünkü dünyada, veya atmosferde meydana gelecek 

kirlenmenin bedelini insanlık alemi hep birlikte ödemekte ve dünyadaki müspet 

gelişmelerden de yine aynı derecede ortaklaşa istifadeleri mümkün olmaktadır 

(Yağcı, 2008: 128-129).  

Dünya üzerindeki canlı cansız bütün varlıklara baktığımızda mükemmel bir 

denge olduğunu görürüz. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer/ 49) ayeti, 

her şeyin, tam olması gereken miktarda ve tam olması gereken zamanda olduğu 

anlaşılmaktadır. Kur’an’da, alemde dengenin varlığından bahseden ayetlerde; 

göklerin ve yerin bir düzen içinde yaratılışı, gece ve gündüzün art arda gelişi, 

yerkürenin canlıların yaşamına uygun hale getirilişi, dağların çeşitli canlı türlerini 

barındıran bir ekosistem olması, ovaların ziraat ve iskana imkan verir tarzda 

yaratılması, hayat kaynağı olan suyun gökten indirilişi, aynı su ile beslenen topraktan 

tadı ve besin değeri farklı yiyecek ve meyvelerin bitirilişi, bitkiler aleminde 

gözlemlenen biyolojik çeşitlilik, göğün direksiz, atmosferin tehlikelerden korunmuş 

bir tavan haline getirilişi, güneşin ısı ve ışık, ayın aydınlık kaynağı olması, canlıların 

çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için insanın emrine verilişi gibi konular, her şeyi bilen 
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ve buna göre herşeyi ölçülü ve dengeli olarak yaratan Allah’ ın varlığının ayetlerini 

oluşturmaktadır (Demir, 2008: 73-74). 

Evrendeki bu tabii dengeyi bir örnekle açıklayalım: “Bir kefal balığı bir seferde 

beş milyon yumurtayı deniz sularına terk eder. Eğer bu yumurtaların hepsi kefal 

balığı olsa idi, denizlerde diğer canlıların yaşamasına imkan kalmazdı. Su 

kaplumbağaları da yaklaşık olarak aynı sayıda yumurtayı sulara bırakıyorlar. En 

kalabalık canlı türü olan böcekler için de aynı durum söz konusudur. Eğer bu oranda 

çoğalacak olsalardı, yaşadığımız dünyayı onlara terk etmemiz gerekecekti. Bu 

yumurtaların birçoğu, başka canlılara rızık olarak tüketilmekte ve bir diğer kısmı ise 

daha yumurta halinde iken ölmekte ve böylece, akıllara durgunluk verecek derecedeki 

ilahi denge sağlanmış olmaktadır. Beş milyon kefal yumurtasından sadece üç yüz 

adedi normal balık haline gelir. Neticede ne balık nesli tükenmekte ne de diğer 

canlıları rahatsız edecek derecede çoğalmaktadır. Bu tabii dengeyi insan bizzat kendi 

eliyle tahrip etmektedir. Bunun en bariz örneğini İzmit körfezinde görmek 

mümkündür. Kırk sene öncesine kadar İzmit Körfezi’ nde otuz çeşit balık yaşama 

imkanı bulmakta idi. Bugün ise bu sayı körfeze zehirli atıkların dökülmesi ile sadece 

beş tür balık yaşayabilecek kadar azalmıştır. Bu vahim gidişat daha da devam ederse 

körfezin bataklık olma ihtimali kaçınılmaz olur. Misalini verdiğimiz bu husus diğer 

tabiat varlıkları için de geçerlidir. İnsanoğlu kendi kendine yaşadığı çevreyi olumlu 

ya da olumsuz etkilemektedir. Üzerinde yaşadığı dünyasını ya cennete ya da 

cehenneme çevirebilmektedir (Yağcı, 2008: 129)”. Rum Suresi 41. ayette dengeyi 

insanların yaptıklarının bozduğu şu şekilde vurgulanmaktadır: “İnsanların kendi 

işledikleri kötülükler sebebi ile karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Belki 

dönerler diye Allah, yaptıklarının bazı sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır”. 

Rahman Suresi 7. ve 8. ayette de aynı konuya vurgu yapılmakta ve evrenin dengesini 

bozmamamız konusunda uyarılmaktayız: “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. 

Sakın dengeyi bozmayın”. 

Kur’an-ı Kerim’ in inen ilk emri “OKU” dur (Alak/1). Burada okunması 

gereken ilahi işaretler ve tabiattır. İnsan kendisine sunulan bu işaretleri okuyamadığı 

gibi bunlara başkaldırmıştır (Başkurt, 2008: 12). Kur’an’ın “görmüyor musunuz?”, 

“anlamıyor musunuz?”, “düşünmüyor musunuz?”, “bunda hikmetler vardır” ve 

“algılamıyor musunuz?” şeklindeki ikazları göz önünde bulundurulmalıdır. Kur’an’ 

da gök cisimlerinin hareketleri, mevsimlerin oluşumu, tabiat olaylarının meydana 
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gelişi, insanlar için hikmetsel anlamı ve uçsuz bucaksız evrendeki hassas ölçü ve 

dengeye dikkatlerin çekilmesi boşuna değildir (Başkurt, 2008: 20). 

Ekosistemde özne insandır. Çevreyi kirleten de o, kollayan ve mamur eden de 

odur. Kimisi ıslah eder, onarır, kimisi de ifsad eder ve bozguncu olur. Oysaki ortak 

aklın gereği her şeyin, insanın daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir 

dünyada yaşaması içindir. Allah-u Teala’ nın, sayısız nimetlerini insanoğlunun 

emrine amade kılmış olması da bunun bir gereğidir. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin, 

insanın denetimi ve gözetimi altında olması zorunludur. Bunun için de eğitimli, 

sevgiyle donanmış ve dini değerlere saygılı insana öncelikli olarak ihtiyaç duyulur 

(Yağcı, 2008: 126). 

Kur’ an-ı Kerim, gereksiz ve aşırı tüketimi uygun görmez ve daima orta halli 

tüketimi tavsiye eder. Ölçülü tüketim, hem nimete karşı bir saygı hem de nimetin asıl 

sahibine yönelik şükür ifadesidir. Beşeri ihtiyaçların belli bir ölçüde tutulmasının 

insan sağlığı ve mutluluğu açısından da önemi büyüktür. Aşırı ihtiras beden ve ruh 

sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Bunun içindir ki, Kur’an ayetleri toplumun en 

önemli konularından biri olan üretim ve tüketim hakkında şu şekilde yol 

göstermektedir: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Zira O, Allah israf edenleri 

sevmez” (Araf/ 31). Bunun yanında çağımızın ana sorunu tüketim çılgınlığından 

insanı kurtarmaktır. Hiç unutmamak gerekir ki, dünyada bulunan kaynaklar sınırsız 

değildir. O halde insanlığa sunulan bu güzel nimetleri hoyratça kullanma hakkına hiç 

kimse sahip değildir (Demir, 2008: 127). Asrımızdaki insanlık bilim ve teknoloji 

alanında baş döndürücü ilerlemeler kaydederken, ne yazık ki içinde yaşadığı tabiatla 

dengeli ilişkiler kuramamış, onu bilinçsizce ve hoyratça kullanarak hem kendisini 

hem de gelecek nesilleri tehlikeye atmıştır. Bunun en temel sebebi elbette insanın 

hem kendisine hem içinde yaşadığı tabiata hem de kendisini yaratan ve her türlü 

imkânı veren yaratıcıya karşı yabancılaşmış olması, tabiatı, acımasızca sahip 

olunması ve baş eğdirilmesi gereken şuursuz ve hissiz bir nesne olarak görmesidir. 

Halbuki insan, kendisi de tabiatın bir parçası olduğunu ve içinde yaşadığı tabiatla 

uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini hiç hatırından çıkarmamalıdır (Güngör, 

2008: 135 136). 

İnsan, doğanın bir parçasıdır. İnsansız bir doğa düşünülemeyeceği gibi, tahrip 

edilmiş, kaynakları bitirilmiş bir doğada da insanın yaşaması düşünülemez. Yüce 
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Yaratıcı, yarattığı her varlığı en iyi şekilde tanıdığı için, bütün yarattıklarının idaresini 

ve istifadesini verdiği insanın, doğa karşısındaki durumunu, nasıl davranması 

gerektiğini ve insanı mutluluğa ve huzura götürecek yolu ayetlerle açıklamaktadır. 

Allah evrendeki hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmamıştır. “Biz, göğü, yeri, bunların 

ikisi arasındaki hiçbir şeyi boşuna yaratmadık” (Sa’d /27) ayetiyle buna vurgu 

yapılmaktadır. Nitekim ilk bakışta gereksiz gibi görünen bir bitki veya hayvanın bile 

tabiatın dengesinde çok önemli bir işlevi olduğu fark edilmiştir. Ayrıca soyu 

tüketilmeye çalışılan varlıklar beraberinde başka zararlar da getirmektedir. Kuş gribi 

dedikodularıyla yakılarak, gömülerek öldürülen tavuk ve kuşlar, sayılarındaki 

azalmayla beraber, beslendikleri kenelerin de artışına neden olmuştur. Daha önceki 

yıllarda çok nadir duyduğumuz kene sokması zehirlenmelerini daha sık duyar 

olmuştuk. Bu nedenle Allah sürekli dengeyi bozmamamız konusunda bizi 

uyarmaktadır. Allah, ayetlerde her şeyin sahibi olduğunu vurgulamaktadır (Bakara/ 

284). Bu durum hizmetimize sunulmuş her şeyin bize emanet olduğunu 

hatırlatmaktadır. “Emanet duygusu”, insanın ihtiyaçlarını giderme dahil, tabiatla olan 

ilişkisinde kaynakları koruma, eşyayı mümkün olduğunca yeniden kullanarak kısa 

zamanda hurdaya çıkarmamaya özen gösterme, aşırı tüketim yerine ihtiyaç kadar 

kullanma ve tabiatta var olan kaynaklarda başkalarının da hakkı olduğunu düşünme 

tarzını ortaya koyar. Çünkü tabiattan yararlanmada, öncelikli olarak mutlak sahibinin 

Allah olduğunu dikkate alma; insan, Allah, tabiat ilişkisini göz önünde bulundurma 

ve verilen nimetler karşısında bir takım görev ve sorumlulukların olduğunu dikkate 

alma söz konusudur (Kula, 2008: 222).  

İnsan, bütün fiil ve tasarruflarından ahiret gününde yüce Allah’ a hesap 

verecektir. Bu bakımdan insan çevrenin imkânlarını kullanırken bencil davranmamak, 

diğer insanları hatta gelecek nesilleri ve diğer canlı-cansız bütün varlıkları düşünmek 

zorundadır. Çevredeki bütün bozulmalar ve aksamalar aslında işte böyle bir 

sorumluluğu olan insanın yanlış kullanımlarından ve görevlerini yapmadaki kısıt, 

kusur, eksiklik ve ihmallerden kaynaklanmaktadır. Ve elbette insan bunun 

sonuçlarıyla önce bu dünyada sonra ahirette karşılaşacaktır (Güngör, 2008: 142). 

“Başımıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerimizin yaptığı işler yüzündendir. O, 

yaptıklarımızın çoğunun karşılığını da vermez” (Rum/41) ayeti açıklamalarla aynı 

paraleldedir. Hatta Allah, verilen hasarın cezasını tam olarak vermediğini de 

vurgulamaktadır. 
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Kur’an’ a göre, çevre sorunlarını aşmak, bunlara karşı etkili, kalıcı ve 

sürdürülebilir çözümler üretmek, gelecek nesillere daha temiz ve özlenen bir çevre 

bırakmak yeterli değildir. Bunun yanında, buraya kadar ana hatlarıyla üzerinde 

durulmaya çalışılan, Kur’ani bir çevre ahlakına da ihtiyaç duyulduğudur (Efil, 2008: 

210). 

Diğer dinlerde olduğu gibi dağ, taş, su, toprak, gök, hayvanlar gibi tabiatın 

parçası olan nesneler İslam dininde de oldukça önemlidir. Ama İslam’ da bunlara 

tapmak Allah’tan başkasına inanmak olacağı için yasaklanmıştır ve Müslüman böyle 

bir durumla karşı karşıya gelmekten kaçınmaktadır. Fakat bu nesnelere ayetlerde 

fazlaca yer verilmiş, önemine dikkat çekilmiş ve insan bu nesnelere kıymet 

yüklemiştir. 

İnsan hayatında bitkiler ve hayvanlar önemli yer tutmaktadır. Kur’an’ da pek 

çok ayette, cennetin tanımlamasından ayrı olarak, bitkilere ve ağaçlara işaret 

edilmektedir. Kur’an’ da açıkça ağaç dikilmesi emredilmiş olmamakla birlikte, 

dikkatle okuyan bir kimsede ağaç, bağ ve bahçe bilinci oluşturacak üslup kullanıldığı 

görülmektedir. Zira Kur’an’ da ağaç ve ağaçların bir araya gelmesinden oluşan bağ ve 

bahçe anlamındaki cennet kelimesi birçok yerde geçmektedir (Macit, 2000: 72). Söz 

gelimi ağacın pek çok faydasından bahseden Kur’an-ı Kerim, kendi üslubuyla ağacı, 

kutsal olanı ve yaratılmış olanın kutsalla ilişkisini ifade etmek üzere, sembolik bir 

figür, ilahi değerler sisteminin remizli bir anlatım unsuru olarak da kullanır. (Sakallı, 

2008: 187).  

Kur’an’da çeşitli özellikleri ve faydaları zikredilmek suretiyle değişik 

ortamlarda yaşayan hayvanlara verilen önem de vurgulanmıştır. Deve, öküz, inek, at, 

katır, eşek, koyun, maymun, kurt, domuz, köpek, yılan, sinek, sivrisinek, örümcek, 

karınca, arı gibi pek çok evcil ve yabani hayvandan isim olarak bahsedilmiştir (Macit, 

2000: 89). Allah, hem hayvanların hem de bitkilerin korunmasını istemektedir. 

Gereksiz yere herhangi bir şeyi telef etmek, Allah’ın rızasına uygun düşmemektedir 

(Turgay, 2008: 306). 

Kur’ an’ da, Allah’ ın yarattığı yer olarak dağlar ve dini yönden önemli olarak 

Sina dağı, Cudi dağı, Zeytin dağı geçmektedir. İslam geleneğinde Peygamber 

Muhammed’ in ilk vahyi aldığı Hira dağı ve cahiliye döneminde de bir ziyaret yeri 
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olan Arafat dağı önemlidir. Kur’an’ da dağlara özel, kutsal bir mevki verilmektedir. 

Yalnız vahiy alınmış olan, Sina dağı ve Hira dağı, vahiy dolayısıyla bir değer 

kazanmakta mübarek bir yer haline gelmektedir (Tanyu, 1973: 15-16). Kur’ an’ da 

dağlar hakkında belirtilen bazı ayetler şu şekildedir: “Yeri yaydık, oraya sabit dağlar 

yerleştirdik, orada her şeyi bir ölçüye göre bitirdik” (Hicr/ 19), “Yeryüzünde 

sarsılmayasınız diye, sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar 

ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar”, “Yeryüzüne 

sabit dağlar yerleştirmiş, onu kutlu kılmış, yeryüzünün bitkilerini normal olarak dört 

evre içinde yetiştirmesi kanunu, rızıklarını arayanlar için koymuştur” (Fussilet/ 10), 

“Yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı?” (Nebe/ 6-7), 

“Dağlar pamuk gibi atıldığı zaman” (Mürselat/ 10). Kur’ an’ a göre dağlar yeri 

sağlamlaştırmak için yaratılmıştır ve kıyamet gününün vahşetini örneklendirirken de 

dağların hallaç pamuğu gibi dağıtılacağı ifadelerine yer verilmiştir. 

İslam’ da bazı manevi taşlara da manevi değerler atfedilmiş, kutsal anlamlar 

kazandırılmıştır. Müslümanlar Hac’ da sınır taşı mahiyetinde yararlanılan Kabe’ deki 

“Hacerül Esved” taşına, Merve ve Safa kayalarına saygı gösterirler, çocuklarına isim 

olarak verirler. Özellikle Hacerül Esved’ e dokunabilmek için pek çok sıkıntılara 

katlanırlar. İslam ülkelerinde, Peygamberin ayak izini taşıdığına inanılan taşlar vardır. 

Bunlar dindar hacılarca ülkelerine taşınmıştır. Onları korumak ve saygı için 

üzerlerine muhteşem binalar yapılmıştır. Onun bereketinden yararlanmak isteyen 

dindarlar önce taşa, sonra da vücutlarına ellerini sürerler. Taş bazen Tanrının 

öfkesinin görünümü olabilir. Taşkın milletler taşla cezalandırılmıştır (Fil Suresi). 

İslam hukukunda bazı suçlar taşlama ile cezalandırılır. Yine hac esnasında Mina’ da 

Şeytan taşlamada belirli yerlere üçer kere yedişer taş atılır. Böylece taşlar lanetlenir. 

Taşın değişik kullanımları da vardır. Bazı mücevher taşların bereket taşıdığına 

inanılır. Peygamberin akik taşı kullanmayı tavsiye ettiği söylenir. Yakutun, taşıyanı 

hastalıklardan, zümrütün ise kötülüklerden koruduğuna inanılır (Sarıkçıoğlu, 2002: 

18). 

Kur’an başlangıçta yerin göklerle bitişik halde olduğunu, sonradan 

birbirlerinden koparıldığını bildirmektedir (Macit, 2000: 115). Enbiya suresi 21. 

Ayette şu şekilde geçmektedir: “Ya küfredenler görmediler mi ki, gökler ve yer 

bitişiktiler de biz onları ayırdık, hayatı olan her şeyi sudan yaptık! Hala inanmıyorlar 

mı?”. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için Allah toprağı döşek gibi, hayatın 
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beşiği, durulacak yer, alçak ve boyun eğer bir toplanma yeri yapmıştır. Hz. Adem’ i 

topraktan yaratan Allah, insanın öldükten sonra tekrar toprak olacağını bildirmektedir 

(Macit, 2000: 115-116). Kur’an’ da Hz. Adem ve insanın yaratılışı hakkında pek çok 

ayet vardır. Toplam 22 sure 42 ayette Hz. Adem’in yaratılışı ve yaratılışa ilişkin 

konularda, 33 sure ve 65 ayette de insanın yaratılışı ile ilgili olarak bilgi verilmektedir 

(Günay, 2008: 471). Hicr suresi 26. ayette “Andolsun, biz insanı, kuru bir çamurdan, 

şekillenmiş balçıktan yarattık” şeklinde geçer ve insanın topraktan yaratıldığı 

belirtilir. Bu durumun benzer ifadeleri Al-i İmran suresi 59. ayette, Mü’minun suresi 

12. ayette, Rum suresi 20. ayette Rahman suresi 14. ayette yer almaktadır. 

Kur’an’ da öneminden sıkça bahsedilen diğer nesne “su” dur. Kur’an suya sık 

sık atıfta bulunmaktadır. Ayetlerde suyun değişik özelliklerine dikkat çekilmektedir. 

Bütün bu vurgular suyun önemine dikkati çekmektedir. Çünkü su, hayatı başlatan ve 

devam ettiren, eşsiz, alternatifsiz sıvının adıdır (Kahraman, 2008: 109). “Ve Biz suyu 

gökten bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz; ama hiç 

şüphesiz bu nimeti geri almaya kadiriz” (Mü’minun/ 18), “Hiç içtiğiniz suyu 

düşündünüz mü? Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa Biz miyiz onun yerine 

inmesini sağlayan? (O tatlı bir şekilde iner, ama) dileseydik yakacak kadar tuzlu ve 

acı yapardık” (Vakıa/ 68-70). Bu ve buna benzer ayetlere baktığımızda suyun insanlar 

için vazgeçilmez bir nimet olduğu, Allah tarafından verildiği, Allah’ın dilediği kadar 

ve O’nun dilediği zamana kadar verileceği, Allah’ın dilediği takdirde bu nimeti 

bizden alabilecek suyu kurutabilecek güçte olduğu ve böyle bir durumda bize yardım 

edecek başka hiçbir gücün bulunmadığı vurgulanmaktadır. 

Suyun Kur’an-ı Kerim’ de çok özel bir yeri vardır. Bütün canlılar sudan 

yaratılmıştır. Su, özellikle yağmur Kur’an-ı Kerim’de bizzat bütün canlılar için 

hayatın kendisine bağlı olduğu alternatifsiz bir nimet olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

yönüyle yağmurla gelen su, öldükten sonra yeniden dirilişi gösteren en önemli 

delillerden birisidir (Köse, 2008: 148). Fussilet suresinde bu durum şu şekilde ifade 

edilmektedir: “Allah’ ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu 

bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, 

kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye gücü hakkıyla 

yetendir. 
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Su, temiz olarak indirilmiş, temizlenme vasıtası kılınmıştır, su ile temizlenenler 

övülmüştür (Macit, 2000: 125). Suyun maddi temizlik için bir vasıta olduğu öteden 

beri insanlarca bilinen bir husus olduğu için, Kur’an’ da suyun bu özelliğine fazla 

vurgu yapılmamıştır. Kur’an’ın vurgusu daha çok manevi temizlikle ilgilidir. Çünkü 

ilgili ayetler gusül ve abdest esnasında sudan nasıl istifade edilmesi gerektiğini 

anlatmaktadır. Gusül ve abdestin maddi temizlik sayılabilecek yönleri bulunmakla 

beraber, bunların manevi temizlik olma özellikleri daha galiptir. Çünkü su ile abdest 

ve gusül alınamadığı zaman bunların alternatifi olarak teyemmüm gösterilmiştir. 

Teyemmümün ise maddi temizlik yönü yoktur (Kahraman, 2008: 114). 

Kur’an-ı Kerim’ in okumak hakkında ilk inen “Allah’ ın adıyla oku” ayetinin 

hemen ardından temizlik hakkındaki “Elbiseni ve bütün kullandığın şeyleri temiz tut, 

kötü ve pis şeylerden sakın” (Müddesir/ 1-5) ayetlerinin inmesi İslam dininin 

temizliğe ne kadar önem verdiğini göstermektedir (Kayadibi, 2008: 284). Maddi 

temizlik kadar önemli olan diğer bir husus da manevi temizliktir. Manevi temizliğin 

anahtarı ahlaklı olmaktan geçer. Kur’an’ da Allah, hem insana doğayı korumasını ve 

katkı sağlamasını emretmekte, hem de bunu nasıl ve hangi yollarla yapabileceğini 

göstermektedir. “Bunlardan en etkini ve uyulması dini açıdan zorunlu yaptırım gücü 

olanı ahlaki ilkelerdir” (Bayrakdar, 1992: 64). Buna göre ekolojik dengenin 

korunması ve ahlak ilkeleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki insanın dünyaya 

karşı sorumluluğunun ifadesidir. Müslüman’ın en önemli görevlerinden biri de iyiliği 

emretmek, kötülüğü önlemektir. Bunu da sadece sözlü uyarı şeklinde yapmak fayda 

sağlamayacaktır, uygulamada aktif olmak, örnek olmak istenen sonuca ulaşmada çok 

daha etkilidir.  

İslam, çevrenin sadece fizik varlığının korunmasını hedeflemez, o çevrede 

yaşayanların huzurlarını bozacak eylemleri de hoş karşılamadığını değişik ayetlerde 

dolaylı olarak ifade etmiştir: “Dönüp gittiğinde/iş başına geçtiğinde orada 

bozgunculuk yapmak, ekini ve zürriyeti yok etmek için yeryüzünde koşar. Oysa, 

Allah bozgunculuğu sevmez” (Bakara/205). “Yürüyüşünde mutedil ol ve sesini de 

alçalt. Kuşkusuz seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir” (Lokman/19) ayeti çevre 

bağlamında işaretler içerir. Bu ayetten hareketle ses kirliliği ile mücadele hususunda 

her türlü tedbirin alınabileceği söylenebilir. Mesela ortak kullanılan mekanlarda 

yüksek sesle konuşulmaması, ezan okunurken nara atar gibi bağırılmaması, camilerde 

ses yükseltici araçlarda ölçünün kaçırılmaması, sokaklarda çığırtkanlık yapılarak satış 
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yapılmaması için önlemler alınabilir. Kur’an-ı Kerim’ de kişilerin ve toplumların 

düzenini bozmaya yönelik davranışlar yasaklanmış, bu yola sapanlar suçlanmış ve 

onlara ağır eleştiriler yöneltilmiştir (Gülle, 2008: 170-171). 

İslam, güzel ahlakı tavsiye eder ve kötü ahlakı kınar. Çevreyi korumak, 

geliştirmek ve ona az veya çok katkıda bulunmak ahlaki bir erdem örneği iken, onu 

felakete sürükleyecek tutum ve davranış içinde olmak veya bunun karşısında sessiz 

ve duyarsız kalmak kötü ahlak örneğidir. Çünkü ahlaken kötü olan davranış ve fiiller, 

çevre ve kainatın düzeni için de kötüdürler. Bu yüzden, inançlı ve duyarlı bir 

Müslüman, hem insanlara ve diğer canlılara, hem de çevreye ve bir bütün olarak 

içinde yaşadığı dünyaya ve evrene karşı yaptıkları nedeniyle sorumludur; bundan 

dolayı bir gün hesaba çekilecektir. Bu demektir ki, insan çevresine karşı yapmış 

olduğu kötülüğün ve saygısızlığın cezasını hem çevre bunalımının acı sonuçlarıyla 

burada çekecek, hem de ahirette görecektir. Çünkü “kim zerre kadar iyilik yapmışsa 

onu görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görecektir” (Zilzal/7-8). Bu 

ayet, başka konularda olduğu gibi, çevre ahlakı konusunda da oldukça caydırıcı ve 

etkili bir prensibi bize hatırlatmaktadır (Efil, 2008: 213). 

3.3.2. Hadisler Işığında Çevre ve İnsan İlişkisi  

Hz. Muhammed’ in hayatı incelendiğinde, onun çevreyi koruma hususunda çok 

dikkatli davrandığı görülecektir. O, doğal kaynakların insanlar arasında eşit 

kullanımını teşvik eder. Arazinin sürdürülebilir kullanımı, suyun muhafazası ve 

hayvanlara muameleye yönelik tavsiyeleri, onun çevre konusuna verdiği önemi 

gösterir. Çevre kirliliği ve kaynakların aşırı kullanımı, dünyanın bazı bölgelerdeki 

çölleşme ve su kirliliği gibi problemlerin çözümünde, Hz. Peygamber’ in sünnetinden 

yararlanabileceğimiz hususlar vardır. Kur’an’ın açıklayıcısı ve Müslümanlara en 

güzel örnek olan Hz. Muhammed her konuda olduğu gibi çevre konusunda da örnek 

olmuştur. 

İlk çevreci Hz. Muhammed’ dir. Hz. Muhammed, insanın sağlıklı 

yaşayabilmesi temiz bir çevreyle mümkün olacağından bugün dünyamızın baş 

sorunları arasında yer alan çevre sorunlarına daha yaşadığı çağda önem vermiştir. 

Suyu, havayı ve toprağı temiz tutmak, bitkileri ve hayvanları korumak, çevreyi 

kirletmemek konusunda bir takım tedbirlerin alınmasını istemiştir. Mekke ve Medine’ 
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yi çevresiyle birlikte sit alanı ilan ederek korumaya almıştır. Sit alanı ilan edilmiş 

yerlerin ağaçlarının kesilmesini, otlarının yolunmasını ve hayvanlara zarar 

verilmesini yasaklamıştır. Bizzat kendi elleriyle 500 hurma fidanı dikmiştir. Daha 

birçok boş alanı ağaçlandırmıştır. Bir ağaç kesenin mutlaka yerine yenisini dikmesini 

istemiştir. İhtiyaç için kesmeye ise ancak yerine dikip yetiştirme şartıyla izin 

vermiştir. Yeşil alanların korunması ile ilgili olarak, Taif Vadisi’ndeki ağaçların 

kesilmemesi ve orada yaşayan hayvanların öldürülmemesi için bir beyanname 

yayınlayarak müeyyideler koymuştur. Medine’ de yerleşim yerlerinin sağlıklı olması 

için evlerin geniş ve ferah, yolların ihtiyacı karşılayacak ölçüde geniş yapılmasını 

istemiştir (Kayadibi, 2008: 283). Taif halkıyla yaptığı antlaşmada Taif bölgesi 

vadilerinin korunmasını, buraların bitki örtüsünün tahrip edilmemesini, hayvanların 

avlanılmamasını şart koşmuş; bu yasaklara uymayanların cezalandırılmasını 

öngörmüştür. Yine Efendimizin, Kurban bayramlarında namazgahlarda kesilen 

kurbanların atıklarının gömülmesini ve çevrenin temizlenmesini emretmesi, yollara 

çöp atılmasını yasaklaması, yollarda gelip-geçenleri rahatsız eden nesneleri 

kaldırmayı bir sadaka, bir hayır, bir sevap vesilesi sayması, sarımsak kokan ağızlarla 

camilere gidilmemesi hususunda uyarılar yapması da çevre hususundaki hassasiyetini 

yansıtan başka örneklerdir (Gülle, 2008: 167-168). 

Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz bir ağaç dikerse, o ağaç 

meyve verip (insan ve hayvanlar o meyvelerden yedikçe) sevabı dikene yazılır” 

(Buhari, Müzarea: 1). Başka bir hadiste şu şekildedir: “Elinizde bir ağaç fidanı var da, 

kıyamet kopmaya başladıysa, şayet onu dikecek bir zaman bulabiliyorsanız, onu 

mutlaka yine de dikin” (Ahmet b. Hanbel, el-Müsned III: 183). Bu eylemlerde, 

aslolan insanların sadece kendileri için değil, kendilerinden sonra gelecek nesillerin 

faydalarına olacak işler yapmalarıdır. Söz konusu rivayetler, meselenin sadece maddi 

boyutuna değil aynı zamanda manevi boyutuna da işaret etmektedir. Çünkü bu 

dünyada ekilen ve dikilen her bir ağaç ve ekinden istifade edilmesi sevabın 

sürekliliğini sağlaması açısından önemli olmakta ve sürekli bir sadaka olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca insanın yaşadığı sürece hem kendisine hem de 

başkalarına faydalı olacak işlere yönelmesinin bizzat dinin emri olduğunu 

göstermektedir (Ertürk, 2008: 295-296).  

Allah’ın elçisi Hz. Muhammed, tabiatın henüz hoyratça kullanılmadığı, 

ormanların katledilmediği, havanın ve suyun kirletilmediği, aksine denizlerin, 
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göllerin ve ırmakların saf, berrak ve temiz kaldığı bir coğrafya ve zaman diliminde 

yaşamasına karşın, çevre konusunda ortaya koyduğu duyarlılık nedeniyle son derece 

dikkatli incelenmesi gereken bir şahsiyettir (Karataş, 2008: 329). Hz. Peygamber, o 

günkü yaşam şekilleri çerçevesinde, su mecralarına, durgun suya (Müslim, Tahare: 

95), halkın gelip geçtiği ve konakladığı yerlere abdest bozarak kirletenleri lanetlemiş, 

insanların gelip geçtiği yollardan rahatsız edici bir şeyin kaldırılıp atılmasını da 

doğrudan “imanın bir şubesi olarak” değerlendirmiştir (Müslim, Taharet: 68). Hz. 

Peygamber bir taraftan böyle çevre kirlenmesine neden olabilecek tüm eylemleri 

yasaklarken, diğer taraftan da çevreyi ve tabii kaynakları koruyacak önemli tedbirler 

almıştır (Köylü, 2008: 176).  

Hz. Muhammed’in, cemaatleşmeye ve dolayısıyla da toplum halinde yaşamaya 

çok büyük önem atfettiğini gerek sözlerinden gerekse yaşantısından anlıyoruz. O, 

şehirleşmeyi, dolayısıyla medenileşmeyi teşvik etmiş, bedevi kalmayı tasvip 

etmemiştir. O her vesile ile özellikle Medine şehrinin her bakımdan gelişmesi ve tam 

bir şehir haline gelmesi için her türlü tedbir almış, insanları bu yönde teşvik etmiştir. 

İlk emri “oku” olan ve bilenlerle bilmeyenleri bir tutmayan, güzel ahlakın tamamının 

öğretileceği bir toplum inşası için elbette güzel ve kamil bir çevreye ihtiyaç 

bulunmakta idi. Çorak bir araziden mahsül alınamayacağı gibi, şartlar ve çevre 

hazırlanmadan büyük insanlar yetiştirmek ve büyük işler başarmak da mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle Hz. Muhammed, ashabını her bakımından eğitiyor, 

insanlara yol gösterecek bir kandil mesabesinden onların yetişmesi için uğraşıyordu. 

Onun bu çabaları çok kısa bir zamanda meyvesini vermiş, gerçekten madden ve 

manen kurumuş bir bölgeyi, büyük bir medeniyetin beşiği haline getirmişti (Karataş, 

2008: 330).  

Hz. Muhammed için yaratılan her şeyin bir anlamı vardı ve bütün yaratılanlar, 

değeri ve korunmayı hak ediyordu. Ağaçlar konusundaki hassasiyetini diğer 

bitkilerde ve hayvanlarda da görmek mümkündür. Hz. Peygambder’ in sünnetinde 

yeşil bitki örtüsü önemli bir yer tutar. Yusuf Macit kitabında, Hz. Peygamber’ in ağaç 

ve yeşilliği fikir planında benimsediğini ve işe isimden başladığını vurgulamakta, bir 

defasında ismi, çorak, verimsiz, taşlık anlamında “afirah” olan bir yere uğrayıp, bu 

ismi beğenmeyerek orayı yeşillik anlamında “hadirah” diye değiştirdiğini 

belirtmektedir.  
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Hz. Peygamber’ in sünnetinde hayvanlar da her yönüyle ele alınmış, onlara 

verilmesi gereken değerden takınılması gereken tavırlara ve yerine getirilmesi 

gereken yükümlülüklere kadar birçok husus açıklığa kavuşturulmuştur (Macit, 2000: 

91). Bir hadiste şöyle buyrulur: “Kim haklı bir sebebe dayanmadan bir serçeyi, hatta 

ondan daha küçük bir canlıyı öldürürse, o canlı kıyamet günü davasını Allah’ a 

götürür ve ‘Ey Rabbim! Falan kimse beni bir fayda olmaksızın öldürdü’ der” (Nesai, 

Sayd: 34). Rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed bir yuvadan aldığı yavruları 

torbasına doldurarak şehre getiren birine, onları derhal analarının yanına, aldığı 

yuvaya iade etmesi uyarısında bulunmuştur (Ebu Davud, Cihad: 122). Hz. 

Muhammed, çeşitli hizmetlerde kullanılan hayvanlara, insanlar gibi dinlenme hakkını 

temin etmiştir. Onun direktifleri üzerine, yolculuk esnasında yapılan dinlenmelerde 

önce hayvanların ihtiyaç ve istirahatları temin edilmiştir. Hz. Muhammed, bir kediyi 

bağlayarak onu aç ve susuz bırakıp ölüme terk eden bir kadının cehennemi hak 

ettiğini bildirmiş (Buhari, Ezan 90, Musakat 9; Müslim, Birr: 133) ve herhangi bir 

hayvanı bir yere hapsederek veya bağlayarak onu silahla vurmayı da yasaklamıştır. 

Böylece o, hayvanlara yapılan işkence ve eziyetin her çeşidini men etmiştir. Bir 

seferinde Hz. Muhammed, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği hayata döndüren 

bir günahkârın cenneti kazandığını haber vermiştir (Turgay, 2008: 306-307). 

Başka bir hadis de şöyledir: “Hz. Peygamber bir keresinde ensardan birinin 

bahçesine girdi. Orada bir deve vardı. Deve, Hz. Peygamber’i görünce inledi ve 

gözlerinden yaşlar aktı. Hz. Peygamber deveye yaklaştı ve gözyaşlarını sildi. Hayvan 

sakinleşti. ‘Bu devenin sahibi kim?’ diye sorarak ona ilgi gösterdi, ensardan bir genç: 

‘O, bana aittir Ey Allah’ ın Resulü!’ deyip ortaya çıkınca, Hz. Peygamber onu 

azarladı: ‘Allah’ ın sana mülk kıldığı bu deve hakkında Allah’ tan korkmuyor musun? 

Bak! Bu deve bana şikayette bulundu. Sen bunu aç bırakıyor ve fazla çalıştırarak da 

yoruyormuşsun. Bu dilsiz konuşamayan hayvanlar hakkında Allah’ tan korkunuz” 

(Ebu Davud, Cihad 44) buyurmuştur (Esen, 2008: 98). 

Hz. Muhammed, hayvanın boğazlanmadan, yani canlı iken herhangi bir 

uzvunun kesilmesini ve kesilen parçanın yenilmesini de yasaklamıştır (Tirmizi, 

Etime: 4). Canlı hayvanların hedef yapılarak onlara atış yapılması da yasaklanmıştır, 

çünkü bu, hayvana eziyettir, merhametsizliktir. Bugün maalesef İspanya gibi 

ülkelerde eğlence ve turizm adı altında boğalara yapılan muameleler İslam dini ve 

insan vicdanıyla bağdaşmamaktadır. Kesilecek olan hayvanlara da hassas 
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davranılması da Hz. Muhammed’ in hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. 

Hayvanı kesmeden önce yediğine içtiğine dikkat etmek, eziyet etmeden kesime 

hazırlamak, kesilecek bıçağın keskin olması ve kesen kişinin dikkatli davranması 

(Hakim, el-Müstedrek, IV, 231,233) Hz. Muhammed’in uyarılarındandır (Esen, 2008: 

100-107). 

Hayvanların, özellikle karıncaların yakılarak işkence edilmek suretiyle 

öldürülmeleri de yasaklanmıştır (Ebu Davud, Cihat: 112, Adap: 164). Genel olarak 

hayvanların öldürülmeleri yasaklanmış olmakla birlikte karga, çaylak, akrep, sıçan, 

kuduz köpek veya yırtıcı diğer hayvanlar eziyete sebep olup zarar verdikleri için fasık 

diye adlandırılmışlar ve tehlikelerden korunabilmek için de öldürülebilecekleri 

belirtilmiştir. Hayvanların hayat haklarına riayet etmenin gereklerinden biri de 

nesillerinin korunmasını temin etmektir. Çevrenin vazgeçilmez bir öğesi olan 

hayvanların nesillerinin korunması ekolojik denge açısından da önem arz etmektedir. 

Hz. Peygamber’ in sünnetinde, nesillerin devamını temin etmek bakımından 

yavruların korunması amacına yönelik tavsiyeler önemli yer tutar. Yavruların 

gıdalarına dikkat edilmesi ve bu amaçla sütleri sağıldığında yavrulara yetecek 

miktarın ayrılması istenmektedir. Ayrıca, annelerinin kesilmesi, avlanılması veya 

öldürülmesi suretiyle süt devresindeki yavruların gıdasız bırakılmaları da 

yasaklanmaktadır. Bu ve benzeri tavsiyelerle çevrenin tamamlayıcı öğelerinden olan 

hayvanların hayat haklarının ve nesillerinin devam etmesinin, yavrularının da 

korunmasının gaye edinildiği açıkça görülmektedir (Macit, 2000: 93-97). 

Yaratılışın özü ve yaşamın devamlılığı olan suyun önemine hadislerde de dikkat 

çekilmiştir. Hz. Muhammed, korunması ve kullanılması konusunda çeşitli 

açıklamalar yapmış, kendisi de insanlığa bizzat örnek olmuş ve bu konuda dikkatli 

davrananları övmüştür. Kur’an ve hadislerin teşvikleri Müslüman toplumlarda 

etkisini göstermiş ve çeşmeleriyle, sebilleriyle, su kemerleriyle, hamamlarıyla, 

şadırvanlarıyla, havuzlarıyla, su bentleriyle, su dolaplarıyla, değirmenleriyle, 

kaplıcalarıyla, ebru gibi sanat etkinlikleriyle, edebi eserlerdeki su temalarıyla İslam 

medeniyeti adeta suyun coşturulduğu motiflerle bezenmiştir (Köse, 2008: 150). Hz. 

Muhammed’ in şu sözleri suyun önemiyle ilgili açıklamaların birer kaynağıdır: 

“Lanete sebep olan üç şeyden kaçının: Su kaynaklarının yakınına, yol üstlerine ve 

insanların dinlendikleri gölgeliklere pislemek” (Müslim, Taharet: 68), “Sizden biriniz 
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durgun suya bevletmesin” (Müslim, Taharet: 95), “Ümmetimin en şerlileri suyu 

kullanırken israf edenlerdir” (İbn Mace, Taharet: 48). 

Hz. Peygamber, insanın öldüğünde amel defterinin kapanacağını ancak sadaka 

verenlerin istisna olduğunu söylemektedir. Bu konuda su hayrına öncelik tanıdığı 

anlaşılmaktadır. Burada kayda değer bir örnek şudur: “Hz. Peygamber hacc görevini 

eda ederken zemzem kuyusuna uğradığı bir sırada Abdülmuttalib’ in oğullarının 

kuyudan su çıkarıp insanlara ikram ettiklerini görmüş ve kendilerine şöyle hitap 

etmişti: ‘Ey Abdülmuttalipoğulları! Suyu çekmeye devam ediniz. Siz şu anda salih 

amel işliyorsunuz. Eğer insanların, hac görevine dahil bir ibadet zannedip de burada 

izdihama sebebiyet vermeyeceklerini bilseydim, ben de devemden inip sizinle bu işi 

paylaşırdım”(Buhari, Hacc: 75). Müslüman toplumların kültüründe pınarın, çeşmenin 

çok özel bir yeri vardır. Pınar veya çeşme, bir canlı suyundan içtiği sürece yaptıranın 

amel defterini açık tutan bir sevap kaynağıdır (Köse, 2008: 161-162). 

İslam’da övülen bir husus da temizliktir. “Temizlik, imanın yarısıdır” (Müslim, 

Taharet: 1) hadisi, cennete girmenin şartı olarak vurgulanan imanın yarısını 

oluşturacak kadar güçlü bir paya sahip olan temizliğe vurgu yapmaktadır. Suyun en 

temel temizlenme aracı olduğu düşünülürse, aslında bu hadisin direkt suyun önemine 

dikkatleri çektiği söylenebilir. Su insanı maddi kirlerden arındırdığı gibi, abdestle 

beraber manevi kirlerden de arındırmaktadır.  

Hz. Muhammed, “gücünüzün yettiği her şeyi temiz tutunuz ve temizleyiniz. 

Zira Allah İslamiyet’ i temizlik üzerine bina etmiştir. Cennete ancak temiz olanlar 

girecektir” diyerek İslamiyet’ in temelinde temizlik olduğunu ve temizlerin cennete 

gideceğini belirtmiştir. Başka bir hadisinde Hz. Muhammed: “İnsanları zahmete 

düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde dişlerini fırçalamayı 

emrederdim” (Buhari, Cum’a 8, Temenni 9, Savm 27; Müslim, Taharet 42) diyerek 

ağız temizliğinin önemine dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber, halkın kullandığı genel 

yerlere çöp döktürmemiştir. Bu konuda: “Allah pak ve temizdir, parlaklık ve temizliği 

sever; cömerttir ve cömertliği sever. Öyle ise avlularınızı ve boş sahalarınızı temiz 

tutun” demiştir (Kayadibi, 2008: 284-285). 

Hz. Peygamber, suyun temiz olduğunu ifade etmiş, kendisi de temizliğini su ile 

yapmayı tercih etmiştir. Resulullah, Kuba halkı hakkında “orada pisliklerden 
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temizlenmeyi sevenler vardır. Allah da böylece çok temizlenenleri sever” 

(Tevbe/108) ayeti indiğinde bunun sebebini Kubalı’ ların temizliklerini su ile 

yapmaları olarak açıklamıştır. Resulullah, Müslümanların haftada en az bir defa 

yıkanmalarını, çocuklara da yüzme öğretilmesini tavsiye etmekte, yıkanılacak su ve 

çevrenin kirletilmemesi gerektiğini bildirmektedir. Bu, Müslümanların, dar anlamda 

yıkanılan yerleri yani banyoları, geniş anlamda insanların yararlandığı, girip 

yüzebildiği akarsu, deniz gibi yerleri sağlığı tehdit eden boyutlarda kirlenmekten 

sakınmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Sağlık açısından olduğu kadar kulluk 

görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan temizliğin yani abdest ve gusülün 

de ancak temiz su ile yapılabilecek olması özellikle Müslümanları suların temizliği ve 

korunması hususunda dikkatli olmaya teşvik etmektedir (Macit, 2000: 128-129). 

Çevre kirliliği görsel rahatsızlığın yanı sıra gürültü kirliliği sebebiyle işitsel bir 

rahatsızlığa da sebep olmaktadır. Hz. Peygamber döneminde, günümüzdeki imkanlar 

bulunmadığı halde yine de gürültü olabilecek ortamın varlığından söz edilebilir. Hz. 

Muhammed, bazı söz ve uygulamalarıyla, insanları rahatsız eden ses ve gürültünün 

etkisinin kaldırılmasında ve azaltılmasında etkili olmuştur. Hz. Peygamber, 

insanların Allah’a dua ederken sesleri yükseltmek suretiyle kendilerine zorluk 

çıkarmamalarını, bilakis yumuşak davranmalarını tavsiye etmekte, böylece gürültü 

kabul edilebilecek bir düzeydeki sesin insanları rahatsız ettiğine dikkat çekmektedir. 

Hadislerde, insanların rahatsız olduğu şeylerden meleklerin de rahatsız olacağı, 

rahmet meleklerinin gürültülü ortamlarda bulunmayacağı belirtilmektedir. “Allah’ a 

ve ahiret gününe inanana kimse ya hayır konuşsun ya da sussun” (Buhari, Edep: 31) 

buyurarak gereksiz konuşma ve gevezelikleri tasvip etmediğini belirten Hz. 

Peygamber, Müslüman’ı “dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimse” 

(Buhari, İman: 34-35; Müslim, İman: 64) olarak tarif etmekte ve başkalarının sözle, 

sesle rahatsız edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Hz. Peygamber, ölüm, 

musibet anında çığlık atıp bağırmayı, yüksek sesle ağıt yakmayı, va veylacı bir tavır 

sergilemeyi yasaklamış, kendisi de bu tür yaklaşımlardan uzak kalmıştır (Macit, 

2000: 148-149).  Hz. Peygamber’in gece namaza kalktığında da eşlerini rahatsız 

etmemek için sükûnetle ve sessizce kalkıp namazını kıldığı bilinmektedir.Gürültünün 

rahatsız edici özelliğini ve bunun insana yakışmadığını ifade eden bir başka hadis de 

cennetin özelliklerinden birisi olarak orada gürültünün bulunmayışının 

zikredilmesidir. Öyle gürültülü haller vardır ki insanın hayatını cehenneme 



74 
 

çevirmektedir. Kâria suresinde gürültünün paniğe sebep olan özelliği anlatılmaktadır 

(Köse, 2010: 31). 

Trafik de gürültü kirliliğine neden olan en önemli etkenlerdendir. Gürültünün 

beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiye sahip olduğu mesela insan beyni için 

en büyük tehlikelerden birisinin gürültü olduğu bilinmektedir. Bu gün gelişmiş 

ülkelerde şehirlerarası yolların yerleşim yeri yakınlarından geçen kısımlarına araç 

gürültüsünü engelleyici cam veya beton perdeler çekilmesi, bazı hava limanlarında 

gece uçuşlarının durdurulması bu etkinin azaltılmasına yönelik bir tedbirdir. 

Özellikle gece vakti gürültülü araçların seyrettiği ya da bilinçsizce çalınan korna 

seslerinin, egzozları zevk amacıyla açılmış, müzik sesi sonuna kadar açılmış 

araçların hakim olduğu şehir içinde insanların dinlenmiş olarak uyanmaları 

imkânsızdır. Lokman suresinin 19. ayetinde de “Sesini kıs” ifadesiyle gürültülü sesin 

rahatsız edici özelliğine vurguda bulunulmuştur. Hiçbir şekilde zevk vermeyen, 

rahatsız edici vasfa sahip modern teknolojik dönem öncesi ulaşım ve taşıma 

vasıtalarından birisi olan merkebin sesine atıfta bulunulması hoşlanılmayan araç 

gürültüsünün engellenmesi gerektiğine bir işaret olarak alınabilir (Köse, 2010: 29). 

 Bunun yanı sıra Kur’ân, gecenin sükûnet ve dinlenme vakti kılındığını, üstelik 

de bunun bir rahmet ve lutuf olduğunu, Allâh’ın geceyi üzerimize örttüğünü ve 

uykuyu bir dinlenme aracı kıldığını, bizim için gecenin bir elbise olduğunu 

belirtmektedir. Diğer bir grup ayette de Yüce Allâh gecenin gündüzü örtüp 

kararmasına yemin etmekte ve bunda ibret bulunduğunu ifade etmektedir. Özellikle 

istirahat zamanı olan gece vaktinde insanları rahatsız edecek, uykularını kaçıracak ya 

da dinlenmelerini engelleyecek gürültülü araçlarla yolda gezmek, düğün vb. amaçlı 

konvoylar oluşturmak, müziğin sesini yükseltmek, korna çalmak, seyyar satıcıların 

bağırması, yollarda yüksek sesle konuşarak yürümek ayetteki ifadesiyle insanların 

giyindiği gece elbisesini yırtmak ya da örtüsünü kaldırmak mesela bununla uyuyan 

bir çocuğun uyanmasına, hastanın uykusunun kaçmasına, yorgun ya da dinlenme 

amacıyla yatmış olan birisinin uykusunun engellenmesine vesile olmak bir kul hakkı 

ihlalidir (Köse, 2010: 30). 

Maddi temizliğin yanı sıra, en az maddi temizlik kadar önemli olan hatta maddi 

temizliğin devamlılığını sağlayan ahlaki temizliktir. Ahlaki olarak belli olgunluğa 

ulaşmış kişiler maddi temizlik ve insanların hakkını gözetme konusunda çok daha 
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duyarlı olurlar. Ahlaki kirliliğin olduğu her yerde çevre kirliliği de vardır. İslam, 

ahlaka çok önem vermiştir. İslam, ahlak güzelliğinden ibarettir. Ahlakı Kur’an ahlakı 

olan ve kalbi sevgiyle dolu olan insan için çevrenin cennet gibi olduğu söylenebilir, 

aksi durumda da cehennem çukurlarından biri olması muhtemeldir. 

Yaratılanı Yaratan’ dan ötürü sevmek ve korumak her insan için bir görevdir. 

“Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız” (Müslim, İman: 93-94) diyen Hz. 

Muhammed, “Sevginin imanın gereği olduğunu vurgulamıştır” (Buhari, İman: 9). 

İnsanı seven insana zarar vermeyen çevreyi de korur (Kayadibi, 2008: 286-287). 

Müslümanlar için Peygamber Efendimiz’ in her konuda, hayatın her alanında 

yegane örnek olduğu bir gerçektir. Kanunla, kuralla insanlara bir şeyler yaptırmanın 

zor olduğu herkesin malumudur. Ancak en önemli dini otorite olarak Hz. Peygamber’ 

in söylediği veya yaptığı bir şeyle müminlere hitap edildiğinde onun hemen kabul ve 

tatbik edildiği görülür. Bu açıdan Hz. Peygamber’ in çevre konusunda yapmış olduğu 

icraatlar ile söylediği sözler çevre bilincinin oluşmasına ve yaşadığımız çevre 

problemlerinin çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır (Mert, 2008: 29). 
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SONUÇ 

Çevre, evrendeki canlı-cansız bütün varlıklar için vazgeçilmezdir. Araştırmada, 

insan ve çevre var olan yakın ilişki özellikle din boyutuyla ortaya konmuştur. 

Ormanlar, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, toprak, hava, su gibi ekolojik faktörler, 

insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine hizmet etmektedir. Doğanın, insanların 

biyolojik, psikolojik ve toplumsal sağlığını olumlu ve olumsuz etkilediği, aynı zaman 

da insanın da doğayı etkilediği varılan diğer bir sonuçtur. Doğanın yaratılışına uygun 

devamlılığını sağlamada en önemli rol insana aittir. Dengesiz sanayileşme, sağlıksız 

kentleşme, tarım alanlarının iyi kullanılmaması, kimyasal kirlilik, toprak kirliliği, 

hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği ve insanların bencilliği gibi faktörlerle 

insan, hem doğanın sonunu hem de kendi sonunu hazırlamaktadır.  

Ulaşılan diğer bir sonuç da; maddi temizlik kadar önemli olan manevi temizliğe 

hassasiyet gösterilmesidir. Manevi temizliğin ana kaynağı olan ahlak, aslında insanın 

gösterdiği tüm tutum ve davranışların temelidir. Güzel bir ahlaktan yoksun olan 

insan, çevresini de önemsemekten yoksundur. Bütün dinlerin ve inanç sistemlerinin 

inananlarına tavsiyesi, güzel ahlaklı olmalarıdır. Çünkü bu takdirde toplumların 

maddi ve manevi huzuru sağlanmış olacaktır. 

Ekoloji ve din arasında da sıkı bir ilişki olduğu görülmüştür. Eski dönemlerden 

itibaren insanlar, çaresizlik, sığınma ve inanma ihtiyacı nedeniyle doğaya ve doğa 

olaylarına karşı kutsallık atfetmiş, doğa olaylarını ve çevredeki pek çok nesneyi 

tapınma konusu haline getirmişlerdir. Her dini anlayış insana doğayla uyumlu 

yaşamayı öğütlemiştir. İnsanın doğa karşısındaki durumunu, otoritesini, doğadan 

faydalanırken dikkat etmesi gerekenleri belirtmiş ve insanı, huzura, mutluluğa 

ulaşmada doğayla uyumlu bir ilişkiye yönlendirmiştir.  

İlahi kaynaklı dinlerin kutsal metinlerinde Yaratıcı, evrenin yaratılışını anlatmış; 

evrenin yaratılışında kendi varlığının ve yüceliğinin delilleri olduğunu vurgulamış ve 

insanlardan evreni, yaratılış amacına en uygun şekilde kullanmalarını isteyerek 

doğadan sorumlu tutmuştur. Ayrıca gönderdiği peygamberler aracılığıyla insan-doğa 

ilişkisinde izlenecek yolları göstermiştir. 
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Sağlıklı bir çevre bütün canlıların yaşayabilmesi için ilk koşuldur. Doğadan 

yararlanırken diğer canlıların da haklarını göz ardı etmemek, yaşanabilir bir dünyanın 

devamlılığı için alınabilecek önlemler konusunda atılabilecek ilk adımı 

oluşturmaktadır. Eğitim-öğretimin her kademesinde öğrencilere, çevre bilincinin 

aşılanmasına yönelik konuların öğretilmesi; sivil toplum kuruluşlarının halkı 

bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenlemesi; kitle iletişim araçlarının tabiata zarar 

vermeden ondan yararlanmaya ve tabiatı korumaya yönelik programlar yayınlaması; 

belediyenin ağaç dikme ve çevreye yararlı benzer kampanyalar düzenlemesi, diyanet 

işleri başkanlığının tabiatı koruma konusunda insanları bilinçlendirmek için ayet ve 

hadislere dayanan açıklamalar yapması ve her bireyin bir başkasına örnek olduğu 

düşüncesine sahip olması atılacak diğer adımlar olarak sayılabilir.                                             

 Bu noktada Fahri Kayadibi’nin sözleri kayda değerdir: İnsanların çevreden 

faydalanması, çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Çevreden faydalanma 

tıpkı bir bal arısının çiçeklerden yararlandığı gibi olmalıdır. Bal arısı, balını yapmak 

için çiçeklerden gerekli malzemesini toplar ama ne çiçeğin kokusuna ne de 

güzelliğine zarar verir. Bu durum ancak insanlar arasında ortak bir çevre bilincinin 

oluşturulmasıyla sağlanabilir. 
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