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DÎNÎ İNANCIN ORMAN ORTAMI  

VE DOĞANIN KORUNMASINA KATKISI 

 

Osman ORAL * 

 

Özet 

İnsanda olan akıl, irade ve çeşitli yetenekler sayesinde çevresini etkileme ve hükmetme yetisine 

sahiptir. Onun beslenme, giyinme ve barınma gibi birçok temel ihtiyacı doğal çevre ile ilişkilidir. 

Diğer canlılara göre insanın orman oluşma ve doğanın korunmasında önemli bir işlevi ve 

sorumluluğu vardır. Yaşadığı çevrede insanı motive eden ve yapması gereken işleri kolaylaştıran 

pek çok dinamik ve unsurlardan biri de dindir. Kişinin dînî anlayışı ve inancı işlerini yapıp 

yapmama, güzel veya çirkin yapabilme gibi hususlarda etkili olabilmektedir. Ekolojik dengenin 

bozulması, çevrenin ve ormanların yok olmasının nedenleri arasında insanların bilinçsiz ve 

sorumsuz hareket etmeleri gibi faktörler de vardır. Dini referans ve kaynaklarındaki çevre ve 

orman hakkındaki söylenenler ile insanın doğa ile ilişkisi olan konularda dînî kural ve 

yöntemlerin ortaya konulması o din mensuplarının çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı, bilinçli 

davranmasına yardımcı olabilmektedir. Dinin inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının bir hikmeti de 

bütün canlıların huzur ve mutluluk içinde dünya hayatını sürdürmesidir. Bu da doğal ve 

yaşanabilir bir çevre ve ekolojik dengeyi sağlayan yeşillik ve orman ile mümkündür. Bu 

makâlede gâyemiz, İslâmî anlayış ve inancın orman ortamı oluşturma ile yeşili, doğayı ve çevreyi 
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koruma gibi hususlarda mensuplarına nasıl bir söylem ve yönlendirme ile etki yaptığını ortaya 

koymaya çalışmak ve değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Orman, Doğa, Din, İnanç, İrade 

 

Giriş 

İslam’a göre evren, yeryüzü ve gökyüzü ilahî irade ve kudretin eseridir. Aynı zamanda 

Yüce Allah’ın varlık ve yüceliğinin de delillerindendir. Ayrıca, yeryüzü ve gökyüzü, sorumluluk 

vasfıyla yaratılan beşer için ilahî imtihan ortamıdır. Bu nedenle insan, tüm varlıklara karşı 

sorumluluk bilinciyle yaklaşıp doğal düzeni korumak durumundadır. Birçok ibadette bu bilinci 

yerleştirmek, içten yapabilmesi için irâdî şuur oluşturmak hikmeti de içerir. Yaratıcının bin bir 

türlü hikmetiyle yarattığı yeryüzünü daha güzel hale getirmek için de çaba sarf etmesi de kulun 

gerekleri arasındadır. Doğadaki düzeni anlamak, ilahî ilim ve hikmetin sonsuzluğunu kavramakla 

başlamakta, ekolojik düzene saygı göstermek de ilahî iradeye ve hikmete râm olmakla 

güzelleşmektedir. Kur’an, kâinattaki canlı-cansız varlıkların bir ölçü, düzen, adalet ve denge 

içinde yaratıldıklarını sık sık hatırlatmakta, hiçbir eksiklik, uyumsuzluk ve intizamsızlık 

olmadığını vurgulamaktadır. Evreni, doğayı, çevreyi ve kâinatı gözlemlemek, bunları yaratan, 

bütün canlıların istifadesine sunan Yaratıcı’ya minnet ve şükran idrak ve şuurunda olunması 

istenmektedir. İslam’ın çevreyle ilgili olarak oluşturduğu değerler manzumesi hikmet, iman, 

ahlâk ve ibadet ve dünyevî ve uhrevi müeyyideler ekseninde de açıklanmaktadır. 

Hz. Peygamber canlı bitkilerin zikir ve tesbih ile mezarının üzerinde ölüye faydası 

olacağını "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi 

umulur"1 diyerek belirtmiş, ağaç dikmeyi, dikilen ağaçları korumayı emretmiştir. O kadar ki 

kabristanın bile yemyeşil olmasını öğütlemiş, dirilere yararlı olduğu kadar ölüler için de yararlı 

olan ağaç ve bitkilerin koparılmasını mekruh saymıştır. Havayı değiştiren, gündüzleri karbon 

dioksiti alıp oksijen veren, geceleri bunun aksine bir ameliyeye girişen, böylece insan sağlığını 

korumada büyük katkısı bulunan bitkileri ve ağaçları Allah belki de bu yönüyle Allah’ı tesbih 

ettiğini bildirir.  

                                                 
1 Buhârî el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Cenâiz, 82; Müslim, es-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 

1981, İmân, 34; Ebû Dâvud, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Tahâret, 26. 
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"Kâinatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua 

etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz."2;  

"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakîm'dir." 3  

Cansız sanılan her şeyde, insanların fark edemedikleri bir canlılık olduğu da 

anlaşılmaktadır. Kâinattaki her şey, canlı ve cansız bütün varlıklar, Allah'ın emrindedirler. Yüce 

Allah, dilediği gibi bu varlıklarda tasarrufta bulunur. Her şey onun emrinin karşısında teslimiyet 

içerisindedir. Onların tesbihleri, belki de bu teslimiyetleridir.  

 

A. Çevre ve Sorumluluk 

İnsan diğer canlılara göre irâdi, aklını kullanan ve sorumluluk vasfıyla yaratılan bir 

varlıktır. Ormanı, yeşili ve çevreyi koruma insanın irâdi şekilde oluşması ile sorumluluk payı da 

olabilmektedir. Yeryüzünü ve gökyüzünün yaratılması ve denge insanın elinde olmadığından 

elbette bunda sorumluluğu yoktur. Fakat iradi olarak yaptığı fiillerden iyi veya kötü yönde 

sorumluluğu olabileceği muhakkaktır. Şu âyet bu ekolojik dengenin bozulmasında sorumluluk 

ölçüsünü de vermektedir.  

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya 

çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara 

tattıracaktır.”4 Bu âyet çevre bozulmasının sorumlularının dünya ve âhirette karşılığını 

alacaklarını açıklamaktadır.  

Demek ki irâdi hareketlerin sorumluluğu kişinin kendilerine âittir. O halde çevreyi 

korumak, dini bir görev olmaktadır. Bu çerçevede, çevre sağlığı ile şu konular İslam açısından 

önem arz etmektedir; suların, toprağın korunması, havanın kirletilmemesi, ağaç ve ormanların 

korunması, hayvanların korunması, çevrenin korunması ve savurganlık ve israftan kaçınılması 

kişinin sorumluluk açısından önemli görevlerindendir. 5 

                                                 
2 İsra, 17/44. 

3 Hadîd, 57/1. 

4 Rûm,30/41. 

5 Mehmet Bayraktar, İslam ve Ekoloji, DİB, Yay., Ankara, 1992, s. 16 
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Allah dünyayı ve içindekileri, bir denge, düzen ve ölçü içinde yaratmış ve insanları da bu 

dengeyi bozmamak, ölçüyü kaçırmamak, aşırı gitmemek konusunda uyarmaktadır. Allah dağa, 

taşa, bitkilere, çeşitli yiyeceklere (incir ve zeytin gibi..) yemin ederek onların tabiatta oynadığı 

önemli role ve üstlendikleri hayatî öneme de işaret etmektedir. Ormana, ağaçlara, çevreye, 

insanların gelip geçtiği yolları, gölgelendikleri yerleri, ağaç gölgesini, duvar diplerini halkın 

dinlenmek ve istirahat etmek için oturduğu bütün mekânların kirletilmesi dini nasslarda 

yasaklanmıştır. İslam insanlara eziyet verecek, gelip geçerken rahatsız edecek bir dalın, bir 

dikenin o yerden kaldırılmasını imanın bir şubesi olarak kabul etmiştir. Böylece ekosistem 

inancın bir parçası gibi algılanmıştır. Uzayda, yıldızlarda, havada, yeryüzünde, yer altında, 

karada, denizde, bitkiler, hayvanlar ve insanlar âleminde akla durgunluk veren, ince ve insanı 

mest eden bir uygunluk mevcuttur. Üstün özelliklerle vasıflanan insanın, Rabbine, kendine, 

maddî-manevî çevresine karşı sorumluluğu olacaktır ve eylemlerinin hesabını Allah’a verecektir. 

O yüzden insan-çevre bağlamında düşünüldüğünde, insanın yeryüzünde fizikî olarak da yaptığı 

her davranışın, yapılış amacına göre iyi ya da kötü karşılığı olacaktır ve kimseye haksızlık 

edilmeyecektir.   

Güneş, ay, yıldızlar vd. yeryüzündeki ağaçlar, bitkiler canlıların ihtiyaçları içindir. Tarlasını 

sürerek işleyen ve bitkiler yetiştiren bir insan, bitkilerini güzelce yetiştirdikten sonra onları kendi 

haline kurumaya terk etse ne kadar akılsızca, hikmetsizce ve boşuna çalıştığı hemen fark edilir. 

Akıllı, iradeli insan çevresini ihya eden, kendine ve diğer canlılara zararı dokunayan, ekolojik 

dengeyi bozmayan özel bir varlık olmalıdır. Bitkiler, diğer bitkilerin kokularına da duyarlı 

yaratılmıştır. Bitkiler, havadaki kimyevî molekülleri farklı şekilde algılayıp fizikî tepkiye 

dönüştürmektedir. Bu da, üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir konudur.6 Rabbine, kendine ve 

içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip 

bulunan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde irâdî bir davranış ve ahlâk sahibi 

olması dinin teşvik ettiği, arzuladığı bir durumdur.  

Ağaç dikme ve yeşillendirme işlerinde bulunulması kadar ormanı, yeşilliği ve çevreyi 

korumak ve sahiplenmek de sünnettir. Bu bağlamda Hz. Peygamber canlıların yemesi için 

ağaçtan yaprak düşürenleri bu işi sopayla vurarak değil ağacı sallayarak zarar vermeden rahmet 

ve nezaketle yapmaları konusunda uyarmıştır.  

                                                 
6 Bkz. En’am, 6/99.; Yunus, 10/24, Lokman, 31/10, Kaf, 50/7. 
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Yine Hz. Peygamber ağaçların gereksiz yere kesilmeini ve yeşilliklere zarar verilmesini ve 

yolculara gölgelik olan ağaçların kesilmesini yasaklamıştır. “Her kim sidre ağacını keserse Allah 

onu başı üzeri Cehenneme atar”7 diyerek ümmetini ikaz etmiştir. Ağaçların, bitkilerin ve çevrenin 

ateşten zarar görmemesi için “Ateş size düşmandır. Uyuyacağınız zaman ateşi söndürün”8 

diyerek çevre korumayı öğütlemiştir. Bilinmektedir ki yangınlar, ormanların yok olmasında 

önemli etkenlerden biridir. 

 

B.Kıyamet Kopsa Bile Ağaç Dikilmesi 

Hz. Peygamber ağaç dikmenin önemini anlatan bir hadiste: “Biriniz elindeki fidanı dikmek 

üzereyken kıyamet kopacak olsa (bile) o fidanı diksin”9 buyurur. Bu sözüyle Hz. Peygamber ağaç 

dikmeye önem verdiği gibi yapılması gereken önemli bir şeyi zaman kaybetmeden bir an önce 

yapılmasını tavsiye etmektedir. Çünkü fidan belirli bir zaman diliminde büyür, olgunlaşır, yararlı 

hale gelir. Öyle ki önemli ve hayırlı işler zaman kaybı olmaksızın yapılması gerekir. Ağaç dikme, 

yeşili koruma böyle hayatiyete hâiz bir konumdadır. Hz. Peygamber kendi elleriyle bir çok ağaç 

dikmiş, kıyamet kopacak kadar yakın zaman ve şartlarda bile yeryüzünün yeşillendirilmesini 

ümmetinden de istemiştir. 

 

C.Ağaç Dikmenin Sadaka Oluşu 

Hz. Peygamber “Bir Müslüman bir ağaç dikerse (veya bir tohum ekerse) onun 

mahsulünden yenenler, mutlaka onun için sadakadır… Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. 

Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir 

sadakadır”10 buyurarak canlılara yararlı ağaç dikilmesinde mesela onların meyvalarından 

yenilmesi durumunda her bir canlıya yarar sağladığı için ayrı ayrı sadaka yani “Sadaka-i Cariye” 

sevabı devam eden sadaka olduğunu söylemektedir.  

                                                 
7 Ebu Davud, Edeb 158-159. 

8 Buhari, İsti’zan 49. 

9 Beyhaki, Sünen-i Beyhaki, Beyrut, trs., II/184; İbn Hanbel, el-Müsned, III/184. 

10 Buharî, “Hars” 1, “Edeb” 27; Müslim, “Müsakat”, 7, 10, 12 
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Bu durum, yalnızca yeşilliğe, ağaca değil ekolojik dengeyi korumaya verilen önemin, 

ekolojik duyarlılığın ve çevre bilinci oluşturmaya teşvikin de bir tezahürüdür. Burada ağaç dikimi 

teşvik edilirken dolaylı olarak da diğer canlılara yapılan iyiliklerin sadaka olarak nitelendiği ve 

teşvik edildiği görülmektedir. Dolayısıyla İslam’da sadaka kavramı, ekolojik bir boyuta da 

sahiptir. O, yalnızca yoksullara yapılan yardımı değil yeryüzün de yaşayan diğer canlılara yararlı 

olmak için çalışmayı da içermektedir. Böylece Hz. Peygamber söylemleriyle ormanı, ağacı ve 

ekolojik dengenin unsurları canlıları da korumaya teşvik etmektedir. 

İslam’da sadaka kavramı, ekolojik bir boyuta da sahiptir. İslam dini, tüm canlılara karşı 

merhametli olmayı teşvik eder; doğaya zarar vermeyi, israfı ve çevreyi kirletmeyi yasaklar. 

Canlılara zarar vermek, ağacı, yeşili koparmak vb. durumlar kul hakkıyla ilgili bir durumdur. Bu, 

dinin çevre bilinci oluşturmasının önemini gösterdiği gibi müntesiplerinin de doğayı ve çevreyi 

irâdi olarak oluşturmak, korumak ve güzelliğe yardımcı olmayı da gerektirmektedir. İslam 

açısından, dünyayı daha güzel hâle getirmek için sergilenen her davranış, İslam’a göre -niyetin 

iyi olması koşuluyla- dinî bir değere sahip olup sevap, salih amel ve sadaka kavramıyla değer 

kazanır.  

 

D.Mü’min’in Arı ve Ağaca Benzetilmesi 

Mü’min, çevrenin, canlılara direk yararı gözüken hayvanlara ve ağaçlara benzetilir. Mesela 

bir rivayette:  “Mü’min bal arısı gibi yer, güzel şeyler üretir, hep güzel şeyler üretir, ne kırar ne 

de ifsad eder”11 buyrulmuştur. Kur’an’ın bir suresinin adı olan “Nahl” bal arısı büyük önem 

taşımaktadır. Bu canlı, çevresine yararlı olduğu gibi insanlar nezdinde çalışkanlığı ile de ün 

kazanmıştır. O’nun çevreyi temiz tutması, kırmaması, düzeni bozmaması, güzel şeyler üretmesi 

örnek gösterilmektedir. Diğer bir rivâyette mü’min yeşil bir ağaca benzetilmektedir. “Mü’min, 

yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. Bu hurma ağacıdır”12 Burada da hurma ağacının 

faydası, yararı zikredildiği gibi inanan insanın da bu gibi çevresine yararlı, faydalı ve üretken 

şahsiyet olması dile getirilmektedir.  

                                                 
11 İbn Hanbel, el-Müsned, II/199-200. 

12 Buhâri, İlim 4; Edeb 79; Müslim, Sıfatu’l-münâfikûn 64. 
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“Mü’min, devamlı rüzgârın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer.  Mü’min, devamlı 

belalarla başbaşadır. Münâfığın misâli de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç 

ırgalamaz”13 rivayetinde de mü’minin sabırlı ve metanetle olaylara bakması istendiği gibi 

çevreye duyarlı bir birey olması da inanç boyutunda önemi anlatılmaktadır. 

 

E.Çevre Duyarlılığı ve Kul Hakkı 

İslâm’da çevrenin ve ibadet yerinin temizliğinden söz edilir, Allah'ın temizlik konusunda 

titizlik gösterenleri sevdiği bildirilir.14 Hz. Peygamber de "Temizlik imanın yarısıdır"15, "Allah 

temizdir, temizliği sever"16, "Namazın anahtarı temizliktir"17 buyurmuş; değişik vesilelerle beden 

ve çevre temizliğini emretmiş veya tavsiye etmiş, bu konuda davranışlarıyla ashabına ve bütün 

müslümanlara örnek olmuştur. Suyun ölçülü kullanılması, çevre temizliğine özen gösterilmesi 

hem bireyin sağlığı açısından hem de üçüncü şahıslara saygının gereği olarak ayrı bir önem 

kazanmıştır.  

Allah, hikmeti icabı olarak önce bu kâinatı, sonra bir takım nebât ve hayvanları, daha sonra 

en mükemmel varlık olarak insanı vücuda getirmiştir. İnsana verdiği akıl ve irâde ile, keşiflerde 

bulunarak ilerlemesini ve yükselmesini sağlamıştır. Hâkim bir yaratıcı tarafından hikmete binaen 

bu âlemin yaratılması, evrenin ve içindeki canlıların hikmete binaen imtihan için yaratılan insanın 

hizmetine verilmesi, ölümün, âhiretin de ilâhî fiillerle yaratılan her şeyin hikmete göre yaratıldığı 

gerçeğidir. Sorumluluk bakımından insanların Allah’a, insanlara ve kendilerine karşı birtakım 

görevleri vardır. Meselâ; Allah hakkı, kul hakkı, nefis hakkı vardır. Kur’ân’da kul hakkı çeşitli, 

farklı alanlara dağılmaktadır. Bazıları şunlardır;  Katl, yani kan akıtmak.18 Fâiz yemek;19 Cimrilik;20 

                                                 
13 Buhâri, Marda 1; Tirmîzî, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Emsâl 4. 

14 Bakara 2/125; Tevbe 9/108; Hac 22/26. 

15 Müslim, “Tahâret”, 1. 

16 Tirmizî, “Edeb”, 41. 

17 Ebû Dâvûd, “Salât”, 73; Tirmizî, “Tahâret”, 3. 

18 Bkz. Bakara, 2/84-85; Nisâ, 4/92. 

19 Bkz. Bakara, 2/275, 278, 279; Âl-i İmrân, 3/130. 

20 Bkz. Âl-i İmrân, 3/180; Nisâ, 4/37. 
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Mal ve tartıda noksanlık;21 Helâl, haram demeyip miras yemek.22 Hırsızlık;23 Rüşvet;24 Yetim malı 

yemek;25 Hıyânet, ahde vefâsızlık;26 İftira etmek;27 Yalancı Şahitlik;28 İnsanları küçümseyip 

büyüklenmek;29 Anne-Baba’ya itaatsizlik;30 Başkalarını ayıplayıp kınamak;31 Gıybet etmek 

(Hemz);32 Çirkin lakap takmak ve çağırmak;33 Müslümanların gizli hallerini araştırmak;34 vb.  

Kul hakkını açıklarken Hz. Peygamber Müflis diye meşhûr olan hadiste çevreye, canlılara, 

orman ve yeşile verdiği zarar ve ziyanı anlatırken şöyle buyurmaktadır:  

“...Asıl müflîs o kimsedir ki kıyâmet gününde yığın yığın namaz, oruç, hac, zekat sevabı ile 

gelmiştir. Bunun yanında; şuna hakâret etmiş, bunu incitmiş, onun hakkını çiğnemiş, bunun 

malını yemiş... Yani kul hakkı ile gelmiş, ödeşmek için hak sahiplerine o yığın yığın 

sevaplarından vermeye başlamış; fakat haklarını ödeyemeden sevapları tükenmiştir. Artık 

vereceği sevabı kalmamıştır. Ama orası ödeşme yeridir. Ödeşmesi gerekmektedir. Sıra, o hak 

sahiplerinin günâhlarını alıp berikinin sırtına yüklemeye gelmiştir. Böylece belki ömründe hiç 

işlemediği günâh yüzünden arzu etmediği kötü bir durumla karşılaşır Cehenneme atılır.”35  

                                                 
21 Bkz. Bakara, 2/282; A’raf, 7/85; Hûd, 11/15, 85. 

22 Bkz. Fecr, 89/19. 

23 Bkz. Mâide, 5/38; Yûsuf, 12/70, 73. 

24 Maide, 5/62. 

25 Bkz. İsra, 17/10, 34. 

26 Bkz. Nisâ, 4/105-107; İsra, 17/34. 

27 Bkz. Nisa, 4/20. 

28 Bkz. Hac, 22/30. 

29 Bkz. Bakara, 2/109; Nisa, 4/54. 

30 Bkz. Lokman, 31/14-15. 

31 Bkz. Tevbe, 9/58, 79; Hucurât, 49/11. 

32 Bkz. Kalem, 68/11; Hümeze, 104/1. 

33 Bkz. Hucurât, 49/11. 

34 Bkz. Hucurât, 49/12. 

35 Müslim, Birr 15; Buhârî, Mezalim 10, Rikak 48; Tirmizî, Kıyâmet 2. 
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Diğer bir rivâyette hayvanlara eziyet ve hakları konusunda Hz. Peygamber, Üsâme’ye: “Ey 

Üsâme, acıkan ciğer sahibi her hayvan hususunda dikkatli ol. Kıyâmet günü Allah’a şikâyet 

edilirsin”36 buyurmuştur.   

Karga, çaylak, akrep, fare ve yılan vb. insanlara ve hayvanlara zararlı olanlar hariç, 

diğerlerinin keyfi bir şekilde öldürülmesini yasaklayan Hz. Peygamber: “Haksız olarak bir ser-

çeyi öldürenden Cenâb-ı Hak kıyâmet günü hesap soracaktır.” Kuşun hakkı nedir? sorusuna: 

“Acıkıldıysa onu kesmesi ve sonra da yemesidir.”37 “Kıyâmet günü, hak sahiplerine haklarını 

mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki kabış (boynuzsuz) koyun, için boynuzlu koyundan kısas 

alınacak, taşa (niye bir başka) taş üzerine yüklenip kaldığından, adamın adamı niye 

yaraladığından sorulacak”38 buyurmuştur. 

Ekolojik dengenin en önemli unsurlarından birisi bütün çeşitliliği ve canlılığıyla 

hayvanlardır. Kur’ân’ın bazı sûreleri; Bakara, Nahl, Ankebût, Neml gibi hayvan adını taşır. 

Ayrıca âyetlerde koyun, deve, öküz, inek, at, katır, eşek, köpek, maymun, domuz, yılan, kurt, arı, 

karınca, örümcek, sivrisinek, sinek vb. gibi çeşitli hayvanlardan da bahsedilip39 onların da ümmet 

oldukları bildirilir.40  

Hayvanların da hayat hakkı vardır. İnsanlara zararı dokunmayan herhangi bir canlıyı 

öldürmek, ateşe atıp yakmak, zevk için hayvana nişan almak, hedef yapmak yasaklanmıştır. İnsan 

gıdasını temin edecek kadar hayvan kesilir ve avlanır. Fakat ihtiyaçtan fazlasını kesmek ve 

avlamak ise isrâf olmaktadır.41 Allah’ın emrine ta’zim, yaratıklarına ise şefkat esastır. Dolayısıyla 

itlâf edilmesi lazım gelen zararlı bir hayvanı bir yere hapsetmek, aç bırakarak ölüme terk etmek 

uygun değildir. Mevlânâ (v.1273) “Her şey yerinde güzel, ormanda fakat zincire vurulmuş bir 

aslan, kum üstünde çırpınan bir balık, mahmur bir halde ötemeyen bülbül, yaratılış özelliklerini 

                                                 
36 Nesai, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Dahaya 42. 

37 Buhârî, Şirb 9; Nesâî, Dahâya 42. 

38 Müslim, Birr 6; Tirmizî, Kıyâmet 2. 

39 Meselâ bkz. Âl-i İmrân, 3/14.; A’raf, 6/133.; Nahl, 16/68.  

40 Bkz. En’âm, 6/38. 

41 Bkz. Cengiz Kallek, "İsraf", DİA, İstanbul, 2001, XXIII, 178-180. 
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kaybetmiştir”42 diyerek hayvanların yaratılış hikmetine zıt hareketlerin uygun olmayacağını dile 

getirir.  

Denilebilir ki hayvanlar imtihan dünyasında dolaylı veya dolaysız insanlara hizmet için 

yara-tılmışlardır. Kartal, kurt ve karınca gibi hayvanlar her gün yeryüzünü ve denizi pisliklerden 

temizlemektedirler. Eğer onlar temizlemeseydiler, yeryüzü ve denizler pislikten geçilmez ve 

yaşanmaz bir hale gelirdi. Dolayısıyla yaratılan hayvanların da yaratılış hikmeti gerçekleşmez-di.  

Sineklerin bazı cinsleri, muhtelif ve kokuşmuş maddeleri yerler, devamlı pislik yerine arılar gibi 

katre katre şurup damlatırlar. Böylece sinekler küçücük istihale ve tasfiye makineleri hükmüne 

geçerler. Diğer bir başka cinsi de bitki çiçeklerinin ve incir gibi bir kısım ağaçların aşılanmasında 

önemli görev icra ederler.  Âyet ve hadislerden anlaşıldığına göre hayvanlardan bile kul hakkı 

olacaktır. Hayvanlar bile haklarını söke söke alacaklarına göre, bütün mahlûkâtın en şereflisi olan 

insanoğlunun –müşrik, kâfir, münâfık vs. olsa da- hakkını bizden kıyâmet günü alacağı aşikârdır.  

Yine Kur’ân ve sahih sünnetten anladığımıza göre; üzerinde kul hakkı olan imân sahibi kimse 

helalleştikten, hakkını ödedikten sonra ancak o zaman Cennete gidebilecektir.  

Hz. Süleyman’ın büyük bir orduyla bir vadiden geçişinin de zarar vermeme ilkesinin tüm 

canlıları da kapsadığı, tüm canlılara merhametle yaklaşmak gerektiği konusunda önemli bir çevre 

bilinci vermektedir. Ayet şöyledir: “Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman, bir karınca: “Ey 

karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!” dedi.” 43 

Ayette geçen “farkına varmadan” ifadesi, büyük bir ordu hâlinde de olsa müminlerin, masum 

insanlara zarar vermek bir yana, bilerek karıncalara dahi zarar vermeyeceklerini belirtmektedir. 

İslam’da karınca yuvasını bozmak gibi hayvanlara eziyet vermek yasaklanmıştır. Havyanların 

yuvalarına su dökme gibi işlerin yapılması bile yasaktır. Bunun nedeni onlara hiçbir şekilde zarar 

verilmemesidir. Mesela Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhu’l-İslam Zembilli Ali 

Cemali Efendi’ye şiirsel bir dille ağaçlardaki karıncaların öldürülmesinin kul hakkı bakımından 

durumunu sorarak şu soruyu yöneltir:  

Dirahtı [ağacı] sarınca karınca   

Vebal var mıdır karıncayı kırınca? 

                                                 
42 Bkz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Divân-ı Kebir, Türkiye İş Bankası Yay, Ankara, 2008, V, 181. 

43 Neml, 27/18. 
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Zembilli Ali Cemali Efendi de Kanuni’nin sorusunu şiirle şöyle İslamın hayvan haklarına 

verdiği önemi özetleyen cevap vermektedir: 

 Yarın Hakk’ın huzuruna varınca  

Süleyman’dan hakkın alır karınca.44 

İnsanın hikmet dünyasında hayırla şerle de imtihanda olduğunu vurgulayan Elmalılı 

(v.1361/1942), evrenin yaratılış hikmetlerini de şöyle açıklar:  

“Şu göklere ve o cisimlerden bir olup, denizleriyle, karalarıyle, dağlarıyla, dereleriyle, 

ovalarıyla, çölleriyle, pınarlarıyla, ırmaklarıyla, madenleriyle, bitkileriyle, ormanlarıyla, mesire 

yerleriyle bütün o göklere direksiz, kuşaksız bağlılığı ve ilgisiyle ayağımızın altında yuvarlanan 

şu yer küreye bakınız.  

İşte mekân denen uçsuz bucaksız feza içinde heyet-i âlem adını alan bu gökleri ve yeri 

yaratmada ve icad etmede, yaratılış nizâmında ve gece ile gündüzün değişmesinde, uzayıp 

kısalmasında, zaman sırrında ve bir tek yerde zıtların bir araya gelmesinde, insanlara faydalı 

yüklerle denizde akıp giden ve gök cisimlerinin uzak masmavi semada akışlarını andıran 

gemilerin akışında, akıp gittiği denizlerin yaratılış sırrında, bunlarda meydana gelen hareket ve 

durma kanunlarında, bu kanunların insanlara temin ettiği menfaatin ortaya çıkma tarzında, 

Allah’ın semadan indirdiği suda, indirip de kuru toprağa ölümünden sonra su ile tekrar hayat 

vermesinde ve bu bitki hayatının yaratılışında ve yeryüzünde akıl sahibi olanlara varıncaya 

kadar her türlü hayvanları sınıf sınıf, cins cins, çeşit çeşit ayırıp tasnif ederek yaymasında ve bu 

hayvan hayatının meydana gelmesinde türlü türlü rüzgârları bir taraftan bir tarafa, bir şekilden 

bir şekile evirip çevirmesinde, gökle yer arasında emre boyun eğmiş olan bulutlarda, hiç şüphesiz 

aklını kullanacak bir toplum için birçok âyetler, maddî ve manevî, dine ve dünyaya âit nimetler, 

sizin istediğinizden daha büyük mucizeler, hikmetler vardır.”45  

 

Allah, hikmetiyle hayvanları bir takım silahlarla donatmış, kimilerine yakalamak veya 

kaçıp kurtulmak için hızlı koşma yeteneği, kimilerine savunma ve toslamak amacıyla boynuz, 

                                                 
44 Ali Osman Ateş, “İslam ve Doğal Hayatın Korunması”, ÇÜ İFDergisi, Adana 2003, Sayı: III/1:  s. 1-34. 

45 Elmalılı M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, İstanbul, trs., I, 466-7. 
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kesmek üzere tırnak ve bazılarının da üzerine diken vermiş, onlara kendi tabiatları gereğince 

sanatlar ilham etmiştir. Allah, her kuşun kolayca uçabilmesi, gıdasını toplayabilmesi, soğuktan ve 

sıcaktan korunması, kendini savunması ve üremesi için muhtaç olduğu her şeyi en uygun şekilde 

yaratmıştır. Yerde yürüyebilmesi, uçuş için yerden yukarıya yükselmesine ve yere konmasına 

yardımcı olması için kuşları iki ayaklı, fazla soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi için kuşun 

vücudunu tüylerle kaplı olarak, ayak derilerini de kalın ve dayanıklı olarak yaratmıştır. Kuşların 

ayak derileri de tüylü olarak yaratılsaydı, çamura girince çamur tüylere yapışıp uçuşa mani 

olurlardı. Uçuş esnasında tüylerin kolay kopup kuşların çıplak kalmamaları için deriye çok 

sağlam raptetmiştir. Bunun gibi, yağmurdan etkilenmeyecek biçimde tüyleri kaygan bir 

özelliktedir.  Bunları düşünmek, idrak etmek kulun görevi olduğu gibi ekolojik dengeyi korumak 

da onun asli görevlerindendir. 

 

F.Hac İbadeti ve Çevreyi Koruma Bilinci 

Hac ibadetinde ihram giyilmesi ibadetin gereklerindendir. İhramlı kişi yeşili ve ağacın bir dalını 

kopartamadığı gibi, yerde biten ot, yeşillik gibi bitkileri de kopartamaz. Canlıya hakaret, hayvanlara 

vurma vb. zarar veren, küfreden, hakaret eden durumlar da yasak kapsamındadır. İhramlı için konulan 

yasaklar, hiç kimseye hatta haşerelere bile zarar vermeme, bütün yaratıklara şefkat ve merhamet, 

zorluklara sabır, kısaca kişiye düzenli ve disiplinli yaşama melekesi kazandırır. Böylece hac farîzasını 

eda eden müslümanlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıkları gibi çevresindekilere faydalı olma, hiç 

değilse zarar vermeme alışkanlığı da kazanmık olmaktadırlar.  İslam’ın ortaya koydu evrensel 

ilkelerden biri de “zarar vermemek”tir. Hz. Peygamber: “Kim başkasına zarar verirse Allah da ona 

zarar verir”46 diyerek zarar verene acınmadığını açıklamaktadır.  

İbâdetlerdeki asıl hikmet, ahlâk ve ruh güzelliğini olgunlaştırarak insanı dünyada huzurlu 

mutlu yaşatıp cennete ehil hale getirmektedir. Allah kullarının övgü ve değerli ahlâklarda olması 

için ibâdetleri emrettiğini söylemek mümkündür. Hac esnâsında hiçbir şeye zarar vermemek esas 

olduğundan insanın çevresiyle ilişkisinde son derece dikkatli davranması gerektiği ortaya çıkar.47 

Özellikle bitki ve hayvan türünden canlılara karşı gösterilmesi gereken hassâsiyet, kişiye başka 

                                                 
46 İbn Mâce, “Ahkâm”, 17; Ebu Dâvud, “Akdiye”, 31 

47 Bkz. Bakara, 2/158, 196-200; Âl-i İmrân, 3/96-97; Mâide, 5/95-96; Hacc, 22/26-29, 33-34. 
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zamanlarda kazanamayacağı ölçüde bir duyarlılık sağlar. Bunun yanında öfkelenmemek, kimseyi 

incitmemek ve güler yüzlü olmak gibi ahlâkî davranışlar da haccı gereği gibi yerine getirenlerin 

elde edecekleri mânevî kazançlar arasında yer alır.  

 

G.Cennetteki Ağaçların Bile Dünyada Dikilebileceği Gerçeği 

Cennet; parlayan nurları, yeşillikleri, sağlam yüksek köşkleri, devamlı akan nehirleri, çok 

çeşitli olgun meyveleri, güzel genç zevceleri, pek çok takım elbiseleri ile; yüksek, sağlam ve 

güzel saraylarda saadet ve yüz parlaklığı içinde yaşayan ebedî mekân, sıkıntı, meşakkat, kötülük 

vs. olmayan, mutluluk ve saadet yuvasıdır. “Cennet, ebedî bir ikâmet halinde parıldayan bir nur, 

yaygın bir koku, çok iyi inşa edilmiş bir köşk, akan bir ırmak, olgun bir meyve, yeşillik, neşe, 

serinlik, tazelik mahallidir.”48 Dünya hayatı boyunca Tevhid akidesine bağlı olan mü’min, 

müslüman, muttaki, salih, veli, şehit, sıddık, Nebi ve Rasûller için Allah bir ebedî ikâmet yeri 

hazırlamıştır.  

Hz. Peygamber bir gün sahabe Ebu Hureyre’ye uğradığında ne yaptığını sormuş, “kendim 

için bir fidan dikiyorum” deyince Hz. Peygamber: “Senin için daha hayırlı yani âhirette de fidan 

dikmeyi göstereyim mi” demişti. Göster Ya Rasulallah, isteği üzerine de şöyle buyurdu:  

“Subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe vallahu ekber / Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzih 

ederim. Hamd Allah’adır. O’ndan başka ilah yokturv e Allah en büytür” de. Böyle yaparsan her 

kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikersin”.49  

Diğer bir rivâyette Hz. Peygamber, “Mirac’ta Hz. İbrahim’le karşılaştım. Bana: “Ey 

Muhammed, ümmetime benden selâm söyle, Ve haber ver ki Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. 

Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boşluktur. Oraya atılacak tohum dikilecek fidanlar da: 

Subhanallah, Elhamdulillah, la ilahe illallah ve Allahüekber cümleleridir. Meyvalı ağaçları 

isteyenler; Sübhanallahi ve‟l-hamdü lillahi ve La ilahe İllaallahu vallahü ekber. Ve la havle ve 

la kuvvete illa billahi‟l aliyyül azîm” zikrini ve tesbihini çok söylesinler. Cennetin fidanları bu 

kelimelerdir. Dünyada bunu söylerlerse, cennette de bunun meyvelerini yerler” dedi.50 Ömürde 

                                                 
48 İbn Mâce, Cennet 39. 

49 İbn Mace, Edeb 56. 

50 Tirmizi, Daavat 60. 
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ve yılda bir kez kılınması tavsiye edilen51 tesbih namazında bu cümleler söylenir ve cennete 

atılan tohumlar her rekatte 75 defa zikredilir. İmân sahibi kişilerin yaptıkları her salih amel, orada 

yeşerecek, Allah’ın izniyle sahibini kurtaracaktır. Böylece ebedi hayat cennetin yeşillenmesinin 

de dünyada gerçekleşeceği anlaşılmaktadır.  

Ağaçların dünyada canlılara bin bir çeşit faydası vardır. Cennette de ağaçların olacağını 

Kur’ân ve hadisler haber vermektedir. Cennetteki ağaçlar, rüzgâr estikçe birbirlerine çarparak 

güzel bir ses çıkarırlar. Cennet hurmalarının gövdeleri, yeşil zümrüttendir, dallarının sapı kızıl 

altından, yaprakları Cennet ehlinin elbisesindendir. Ağaçlar asla çürümez. Akla, hayale gelmeyen 

meyve ağaçları vardır. Meyve ağaçlarının gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyvelerin koparılması 

kolaylaştırılmıştır.52  

Hz. Peygamber’in ifadesiyle “Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüzyıl 

gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu âyeti okuyun: “Daimi gölgedekiler, çağlayıp 

duran su başlarındadırlar”53  

Dört nala koşan bir atın, bir muz bitkisinin gölgesinden çıkması için yüz yıl gerekir.54 

Cennetin merkezindeki bu hayret verici ağaç, bütün seçkin kulların evlerinin üzerine uzanır. 

Dallarından her biri, ona sahip olan Cennet sakininin adını taşır. Her çeşit meyve ondan çıkar, 

fakat aynı zamanda eğerli ve dizginli atlar; semer ve yularıyla develer de hazırdır. Bu altın 

gövdeli ağaç, 40, 70, 100, 500 veya 1000 senelik yoldan hissedilen kokular yayar.55 “Cennette 

hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi altından olmasın.” 56  

Cennet müziğinin, nehirlerin akmasından, ağaç dallarının birbirine çarpmasından, akla 

hayale gelmeyen sesleri ile tatlı bir nağme olacağı da söylenmektedir. Nasslarda geçen bu cennet 

tasvirlerini bilen, idrak eden kişi, dünyasını da cennet gibi yeşillikleri, güzelliklere çevirebilme 

irade ve yeteneğine sahip olmaktadır. 

                                                 
51 Ebû Dâvud, Tatavvu' 14; Tirmizî, Vitr 19. 

52 Bkz.İnsan, 76/14. 

53 Vakıa, 56/ 30-31; Bkz. Tirmizî, Tefsir (Vakıa) 57, Cennet 1. 

54 İbn Hanbel, Müsned, II/254, 404, III/110. 

55 Bkz. İbn Hanbel, Müsned, IV/237, V/27, 46, 50, 51. 

56 Tirmizi, Cennet 1. 
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Sonuç 

Dinin inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının bir hikmeti de bütün canlıların huzur ve mutluluk 

içinde dünya hayatını sürdürmesi olduğundan mü’min kişinin kendisinin temizlik, karakter ve 

şahsiyetine dikkat ettiği gibi çevresinin de düzenine, temizliğine ve ahengine dikkat etmesi bir 

nevi kulluk görevidir. Çünkü hikmet dolu imtihan dünyasının başarı ile geçilmesi, doğal ve 

yaşanabilir bir çevre ve ekolojik dengeyi sağlayan yeşillik ve orman ile mümkündür.  

İslam’ın çevreye, yeşile ve ormana verdiği değer, insanın hem yaratıcısına hem sosyal 

çevresindeki bireylere hem de kendi benliğine karşı haklarını bir inanç ve anlayış temelinde 

ortaya koymaktadır.  

“Yaratılanı hoş gör Yaratan’dan ötürü” anlayışı iyi bir çevre bilinci oluşturduğu gibi, 

inancına uygun bir insan protipini de göstermektedir. Anlaşılmaktadır ki dînî inancın ve dini 

nassların çevre, orman ortamı ve doğanın korunmasına katkısı büyüktür. 
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