
edeniyet, insan hayatının kalitesi, yerleşikliği ve düzeni ile ilgili
bir kavramdır. Medeniyetin evreni olan çevre de insan eliyle şe-
killenir. Kâinattaki her şey insanın emir ve kontrolüne verilmiştir.

Tarih boyunca dünya üzerindeki medeniyetler, sürekli bir etkileşim halinde
olmuştur. Bu etkileşim, ulaşım, iletişim vasıtaları ve son olarak internet ile
akıl almaz bir hıza erişmiştir.

İnsan kâinatın merkezi, etkileyeni ve etkilenenidir. Evrendeki birçok
şeyin insanın kullanımına sunulması ve emrine verilmesini ifade eden mu-
sahhariyet1 kavramı iyi irdelenmelidir. Halifelik2 rolünü iyi kullanamayan
insanın, iç ve dış dünyada bazı problemler yaşaması mukadderdir.

Çağımız açısından medeniyeti irdeleme noktasında, moderniteyi göz
önünde bulundurmak durumundayız. Modernleşme, toplumsal hafızaya ket
vurup kitlesel bilinç kaybına yol açarak, kendi meşru sınırlarını oluştur-
maktadır. Bu bağlamda düşünce analitiği, sosyal, kültürel, sanatsal disiplin-
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Medeniyetin Şekillenmesinde
İnsan ve Çevre Faktörü

ÖÖZZEETT  Medeniyet, insan eliyle belli bir çevrede oluşur. Şehirli, yetkin bir insana yakışır tutumlar,
çok defa beklenen bir değerdir. İnsan bozulduğunda çevre bozulur ve medeniyet yozlaşır. Medenî,
yaşanılabilir bir dünya için fertten başlayan, değerler ile beslenen bir gelişim sürecine ihtiyaç vardır. 
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AABBSS  TTRRAACCTT  Civilization, occurs in a particular environment by human being. Befitting a person au-
thorized to urban attitudes, the expected is a value. Environmental degradation and corruption of
civilization when people become corrupt. Civil, who started from the experienced members for a
world, nourished by the values in the process of development is needed.
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ler de, mo dern un sur lar ağır lık ka zan mış tır. Bil has -
sa kü re sel leş me nin hız lan dı ğı gü nü müz de bir çok
kül tü rel un sur da ye rel de ğer ler den zi ya de, Ba tı
kül tü rü nün yan sı ma la rı söz ko nu su dur. Fert ve
top lum ha ya tın da or tak bir mem nu ni yet siz lik ha li
gün de mi meş gul et mek te dir.

Me de ni ye tin şekil len me sin de, in san ana un-
sur lar dan bi ri dir. Çev re de me de ni ye tin mekânı ve
ev re ni dir. İnsan la rın yap tık la rı se be biy le, çev re
den ge si bo zu lup ta bi at ta var olan den ge nin dı şı na
çı kıl dı ğın da, de niz ve ka ra lar da bo zul ma lar mey-
da na ge lir. Çev re olum lu bir kav ram iken, son za-
man lar da ki bo zul ma lar ve çev re fe la ket le ri gi bi
kul la nım se be biy le zih ni miz de olum suz an lam da -
ha güç lü yer leş miş gö rün mek te dir.

İnsanî ve sos yal de ğer le ri dik ka te al ma yan
mad di ve şekil ci me de ni yet an la yı şı, bir çok kül tür -
de bir kı rıl ma yı be ra be rin de ge tir miş tir. Öz de ğer -
ler den mah rum ka lan in san lık, bu na lım lar dan
muz da rip tir. Kit le ler ya şam la rı nın bir çok aşa ma -
sın da tat min siz bir ruh ha liy le ha ya tı nı ida me et tir-
mek te dir. 

Bi rey sel ego lar da ki aşı rı tat min siz lik, sos yal
iliş ki ler de ki aza mi prag ma tik bek len ti le rin te ba rüz
et me si, ik ti sadî te şek kül ler de mak si mum te kel leş -
me kül tü rü nün hız la ya yıl ma sı,  sos yo-kül tü rel, sa-
nat sal de ğer le rin üre ti min ve tü ke ti min den sa de ce
ni te lik li ço ğun lu ğun is ti fa de eder du ru ma gel me si,
mo dern ha ya tın bas kın ema re le ri dir. Bu sü reç top-
lu mun de mog ra fik ya pı sı nı, sos yal den ge ler açı sın -
dan di rekt et ki le mek te, me de ni ye tin in san ve
top lu ma hu zur bah şet ti ği dö nem ler ara nır ha le gel-
mek te dir.

Ya şa dı ğı çev re ile uyum için de olup, şart ve
imkânla rı iyi de ğer len di ren in san, ka lı cı eser ler bı-
ra ka rak me de ni ye tin fa i li ha li ne ge lir. İnsa nın an -
cak ça lış ma sı nın kar şı lı ğı nı ala ca ğı3 ger çe ği bu
nok ta da iyi al gı lan ma lı dır. Her dev rin ön ce lik le ri
fark lı ola bil mek te dir. Hız lı şehir leş me nin ya şan dı -
ğı gü nü müz de, in sanî bo zul ma nın uzan tı sı ola rak
olum lu bir an lam ifa de eden ba zı kav ram lar da da
yoz laş ma ol muş tur. Me se la, me de ni yet, olum lu bir
an lam ta şır ken, de ğer le ri dik ka te al ma yan dik te

edi ci sis tem ler se be biy le “tek di şi kal mış ca na va r”4

tas vi ri ne de ko nu ola bil miş tir.

MEDENİYET NEDİR?
Şehir li lik ve yer le şik ha yat tar zı ma na sın da kul la -
nı lan me de ni yet, za man la bu ha yat tar zı nın or ta ya
çı kar dı ğı an la yış, dü şün ce, maddî ve ma nevî kül tü -
rü de ifa de eder şekil de kul la nıl mak ta dır.5 Me de -
ni yet, be lir li bir in san top lu lu ğu ve ya
top lu luk la rı nın be lir li bir coğ raf ya üze rin de ve be-
lir li bir za man için de or ta ya koy duk la rı de ğer ler -
le ri ifa de eder. Me de ni yet, bü tün in san lık ta ri hi
bo yun ca mey da na gel miş olan maddî, ma nevî eser-
ler ve ta sar ruf lar top lu lu ğun dan iba ret tir. 

Me de ni yet, ce mi yet ha ya tı nın ge re ği dir. İnsan
do ğuş tan me de ni ye te yat kın dır. Bu ma na da ki me-
de ni yet, mem le ket le ri imar ede rek in san la rı sos yal,
eko no mik, kül tü rel ve ahlâkî yön den re fah ve hu-
zu ra ka vuş tur ma yı he def ler. Şehir li lik ve yer le şim
ma na sın da kul la nı lan me de ni yet, top lum la rın gö-
çe be lik ve yer le şik aşa ma sın dan son ra üçün cü ve
son aşa ma yı oluş tu rur. Bu mer ha le ye ulaş ma nın te -
mel şar tı, in sa nın ke ma le er di ril me si dir ki, bu da
an cak eği tim le müm kün dür. 

Me de ni yet ke li me si, Me di ne ke li me sin den şe-
hir leş me ve kül tü rel ge liş miş li ği ifa de et mek üze re
tü re til miş tir. Me di ne’ nin İslam ve in san lık ta ri hin -
de ki ye ri ni bil me ye ni miz yok tur. İslam dev le ti nin
ilk nü ve le ri Me di ne’ de şekil len miş, sağ lam bir sos-
yal ya pı oluş tu rul muş ve ka lı cı lık ta da ba şa rı lı
olun muş tur. Me de ni yet kav ra mı ha ya tı mı za İslam
ile bir lik te gir miş tir.

Me de ni yet, son dö nem ler de şehir li ol ma nın
öte sin de ha yat ka li te si ni ifa de et mek te dir. Ta til
köy le ri ve ya şehir le rin ci var la rın da ki yer le re ya pı -
lan her tür lü kon fo ra sa hip lüks bi na lar, bu dü şün -
ce yi des tek le mek te dir. Elek tri ğin köy le re ka dar
ulaş ma sı ve tek no lo jik alet le rin her yer de kul la nıl -
ma sı bu du ru mu güç len dir mek te dir. 

Yer le şik ha ya tın öte sin de me de ni ye tin; kül tü -
rel bi ri kim, ha yat tar zı ve ku rum sal ya pı ma na sı nı
ka za nan bir bo yu tu da var dır. Söz lü ola rak ne sil -
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den nes le ak ta rı lan de ğer le re “ge le ne k” de nil mek -
te dir. Ge le nek le ri oluş tu ran en önem li de ğer ler
“inan ç” lar dır. İnanç/inanç la rın da yan dı ğı te mel le -
rin bir lik te oluş tur du ğu da ha üst ve kap sa yı cı kül-
tür top lu lu ğu se vi ye si ne de me de ni yet
de nil mek te dir. 

Me de ni yet se vi ye si ne eri şe bil miş kül tür ler de
ge le nek leş miş örf ler, ödev-hak den ge si gö ze ti le rek
sı kı ca örül müş, dü zen le re dö nüş tü rül müş, bu ra dan
da “hu ku k”, do la yı sıy la “ka nu n” lar oluş tu rul muş -
tur. Hu ku kun en te mel da ya nak la rın dan bi ri de
“ah la k” tır. Ah lak, yap tı rım gü cü bu lun ma yan ka i -
de ler ve ya şa ma tar zı nı ifa de eder ken, hu kuk ve ka-
nun lar ise mü ey yi de si olan ku ral ve ka i de ler
bü tü nü dür.6 Tam bir me de ni yet, ka nun ve ku ral la -
rı net leş miş bir sis te me atıf ta bu lun mak ta dır.

Me denî ol mak, şehir li ve er dem li bir ki şi ye ya-
kı şır dav ra nış ka lıp la rı ile il gi li bir an lam ka zan -
mış tır. Me de ni yet, ön ce lik le ya şam stan dart la rı nın
yük sel me si ne hiz met et me li dir. Şehir li lik, mo dern-
leş me ve me de ni yet, in san ve top lum la rın iliş ki le -
ri ni, eş yay la olan mü na se bet le ri nin te me li ni
oluş tu ran ba kış açı sı, ahlâk ve zih ni ye ti ifa de eder.
Bu çer çe ve de imar edi len şehir ler, ürün ve ku rum -
lar o me de ni ye tin mah sul le ri dir.

MEDENİYETİN TARİHİ SÜRECİ

İnsan lık ta ri hi bo yun ca yer yü zün de iki çe şit me de-
ni yet ten söz et mek müm kün dür. Bun lar dan bi ri
ilâhî din le re ina nan ce mi yet le rin or ta ya koy du ğu
me de ni yet ler, di ğe ri de inanç sız in san top lu luk la -
rı nın me de ni yet le ri dir. Gü nü müz de meş hur ola rak
bi li nen es ki Hint, Asur, Mı sır, Yu nan ve Ro ma me-
de ni yet le ri put pe rest top lum la rın dün ye vi ha yat
an la yış la rı nın bir gö rü nü şü dür.

Ma ki ne nin ica dın dan ev vel in san lık ta ri hin de
sah ne al mış “kla sik me de ni yet le r” in or tak özel lik -
le ri var dır. Bun lar:

1- Üre ti min kay na ğı olan ta rım için ge rek li
olan ve rim li bir top rak,

2- Ta rım ürün le ri ni ve top ra ğı su la mak için bir
ne hir ve su kay na ğı,

3- Üre ti len ürü nün sa tıl ma sı ya da de ğiş to ku -
şu için ge rek li bir Pa zar,

4- Fark lı kül tür le rin bir mer kez kül tür et ra -
fın da ka rış ma sı, kay naş ma sı için bir çev re ve coğ-
raf ya ola rak sı ra la na bi lir. 

Me de ni yet le rin or ta ya çık ma sı ve ge liş me si;
coğ ra fi çev re şart la rı, top lum da bir ya ra tı cı gru bun
var ol ma sı, çev re ve in san ara sın da de vam lı bir
mey dan oku ma (chal len ge) ha li nin mev cut bu lun -
ma sıy la da il gi li dir.7

Türk me de ni yet ta ri hi in ce len di ğin de, Türk-
ler As ya’ dan Ana do lu’ ya göç et tik le ri gö rü lür. Bu
göç ay nı za man da kül tü rel bir göç tür. Ana do lu’ da
köh ne miş bir uy gar lık var dı. Ama Türk ler Ana do -
lu’ ya ta ze bir öz su yu gi bi ak tı lar ve me de ni yet ye-
şer di. Di ğer yan dan Uy gur lar, Türk dev let le ri
ara sın da dü zen li yer le şik ha ya ta ge çen ilk olu şum -
dur. Bu bi ze, şim di ki ma na sı ile “uy ga r” ke li me si -
nin “kent-şehi r” do la yı sıy la “me de ni ye t”
kav ra mıy la sı kı sı kı ya bağ lı ol du ğu hu su su nu dü-
şün dür mek te dir. 

Her ha re ket, be ra be rin de be re ket ge ti rir. Fark -
lı çev re, ye ni açı lım la ra ve si le ola bi lir. Pey gam be -
ri miz (s.a.v.), Mek ke’ den Me di ne’ ye hic ret
et me sey di, İslam uy gar lı ğı nın ku ru lu şu da ha zor
ve ya geç ola bi lir di. Çün kü Mek ke, yak la şım tar zı
ve çev re ola rak Me di ne gi bi açı lım ve ge li şi me ha -
zır de ğil di. De ğil me de ni ma na da ge li şim gös ter -
mek, ken di ka bi le le rin den Âlem le re rah met ola rak
gön de ri len bir Pey gam be re ev sa hip li ği yap mak tan
bi le mah rum du lar. 

Me de ni yet ile kül tü rün en önem li un su ru din
ve inanç la rın ya kın iliş ki si söz ko nu su dur. Bu du -
rum me de ni yet le rin din den et ki len di ği te zi nin ile -
ri sü rül me si ne se bep ol muş tur ki, bu dik ka te
alın ma sı ge re ken bir tez dir. Hat ta bu nok ta da,
İslam me de ni ye ti, Hı ris ti yan me de ni ye ti gi bi isim-
len dir me le re rast la mak müm kün dür.

Her me de ni ye tin ken di si ne mah sus te mel
inanç la rı, var sa yım la rı ile na za ri ye le ri var dır. De -
mek ki biz de, ön ce lik le geç miş te var ol muş me de -
ni yet çer çe ve mi zin, id di a mı zın içe ri ği ni or ta ya
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koy ma mız ge re ki yor. On dan ha re ket le, onun kul-
la nı la bi li nir un sur la rın dan ya rar la na rak, içe ri sin de
bu lun du ğu muz maddî ve fikrî şart la rı da na za rı iti-
ba ra ala rak an cak ye ni bir me de ni yet ta sa rı sı nı or-
ta ya ko ya bi li riz. Bu da an cak ta ri hi bil mek le,
ta ri hin in şa edi ci si baş ak tö rü olan in sa nı ta nı mak -
la müm kün dür.

Ba tı me de ni ye ti nin ma nevî ve tek no lo jik alan-
la ra kay ma sı, top lum da in sa nın tek yön lü ola rak
ge liş me si ne imkân ha zır la mış tır. Ma nevî ve ruhî
yö nün ek sik li ği nin, ki şi le ri mut suz lu ğa gö tü re ce ği
kes ti ri le me miş tir. Şim di ler de tek no lo jik kül tü rün
mo no ton lu ğu, dav ra nış la rı mı zın tek dü ze li ği ne,
hoş lan ma, eği tim ve kit le ile ti şim il gi le ri nin yek-
ne sak lı ğı na doğ ru git mek te dir. An cak Ba tı me de -
ni ye ti, sa na yi dev ri mi son ra sı ya şa nan çev re
fe la ket le ri ve aşı rı çı kar cı lık la buh ran lı bir dev re ye
gir miş gi bi gö rün mek te dir.

İnsa nı mo ti ve eden en önem li un sur lar dan bi -
ri din dir. Ha ya tı yön len di rip, ge li şim ve me de ni -
ye ti şekil len di rir ken di ni de ğer ler den ya rar lan mak
in san la rın iş le ri ni ko lay laş tı ra cak tır. Bu na bağ lı
ola rak dinî kay nak la rın me de ni yet ve çev re hak-
kın da söy le dik le ri ni or ta ya koy mak, in sa nı mı zın
bu hu sus lar da da ha du yar lı dav ran ma sı na yar dım -
cı ola cak tır. 

Me de ni yet tas nif le ri için de her ba kım dan mü-
kem mel li ğe eriş miş, yük sek ve bü tün ol gun luk la -
rı için de bu lun du ran ku sur suz ol ma sı dü şü nü len
İslâm me de ni ye ti dir. İslâm me de ni ye ti; İslâmi yet -
’in va zet ti ği iman, iti kat, amel ve ahlâk esas la rı, ce-
mi yet ha ya tı nı ida re pren sip le ri ve dün ya
ni met le rin den in sa nın ya ra tı lış mak sa dı na uy gun
ola rak fay da lan ma yı ge rek ti rir. Ke ma le er miş bir
din olan İslam,8 bü tün dün ya ya hi ta be den her tür -
lü gö rüş, dü şün ce ve fi kir le rin doğ ru ve iyi ta raf la -
rı nı var lı ğın da bu lun du ran ve za ma nı (çağ la rı)
pe şin de sü rük le yen, in san lık ta ri hi bo yun ca ya şan-
mış en ile ri ve par lak bir me de ni yet tir. Bu nu iyi
an la mak için İsla mi yet ’i doğ ru bil gi ler le iyi öğ ren -
mek, ta nı mak ve tem sil et mek şart tır. Bu nok ta da
Müs lü man lar, me de ni yet açı sın dan dün ya ta ri hi -
ne cid di kak tık lar da bu lun muş lar dır. 

İSLAM MEDENİYETİ VE ÇEVRE
İslam me de ni ye ti, bü tün var lık la ra ve çev re ye say -
gı duy ma yı, on la rın ha yat hak kı na say gı duy ma yı
öğ ret mek te dir. Kur ’an-ı Ke rim Al lah ’ın yer yü zü nü
imar gö re vi ni in sa na yük le di ği ni be yan eder. Bir
ayet te: “Si zi yer yü zün de ya ra tıp, ora yı imar et me -
ni zi di le yen Al lah’ tı r”9 buy rul mak ta dır. Ayet te ge -
çen “is ti’ ma r” ke li me si ni mü fes sir ler iki şekil de
yo rum la mış tır. Bun lar dan bi rin ci si, “Al lah si zi, yer-
yü zü nü imar edi ci ler yap tı ”,10 ikin ci si de, “Al lah
yer yü zü nü si zin imar et me ni zi is te di ”11 şek lin de -
dir. Bi rin ci tef sir şek li tekvînî em ri; ya ni Al lah ’ın
in sa nı dün ya yı imar ede cek şekil de ya rat tı ğı nı ifa -
de eder ken, ikin ci si teklîfî em ri; ya ni Al lah ’ın in-
san dan dün ya yı imar ede rek ba yın dır ha le
ge tir me si ni is te di ği ni be yan eder. 

Ba zı âlim ler, yu ka rı da zik re di len aye te da ya -
na rak, mes ken le rin ya pıl ma sı, su ka nal la rı nın açıl-
ma sı, ağaç lan dır ma ça lış ma la rı gi bi imar iş le ri nin
top lu ma farz ol du ğu nu söy le miş ler dir.12 İnsan ta -
bi i ve ya di ni bir gö rev ola rak el bet te ki yer yü zü nü
imar ede cek tir. Ama bu nu, ta bi a tı tah rip et me den
yap ma lı dır. İslam ah la kı bu nu ge rek ti rir. Hz. Pey-
gam ber (s.a.v.)’in akar su da hi ol sa ab dest alır ken is -
raf edil me me si ge rek ti ği ne da ir uya rı la rı13

Müs lü man lar da çev re şu uru oluş tur ma da önem li
bir te mel ol ma lı dır.

Kur ’an-ı Ke rim yer yü zü ve gök yü zün de ki can -
lı can sız bü tün var lık la rın, bel li bir öl çü ve den ge -
ye gö re ya ra tıl dı ğın dan be yan eder ken,14 in sa nın
ta bi at tan fay da lan ma es na sın da bu öl çü ve den ge yi
boz ma ma sı ge rek ti ği ne de dik kat çek mek te dir.15

Öl çü lü ve den ge li bi çim de, in san ta bi at ta ola nı kul-
la na cak, on dan fay da la na cak ve ha ya tı için ge rek li
olan şey le ri çev re sin den te min ede cek tir. Hz. Pey-
gam ber (s.a.v.) de çev re ve me de ni yet ko nu sun da
Müs lü man la ra biz zat ör nek ol muş tur. Me di ne’ de
imar fa a li yet le ri ne ka tı la rak, ya şa dı ğı şeh rin ma -
mur ha le gel me si için biz zat ça lış mış tır. Ay rı ca
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Mek ke’ ye ila ve ten, Me di ne ve Ta if böl ge le ri ni de
“ha re m” ala nı ilan ede rek, ora lar da ağaç kes me yi
ve av lan ma yı ya sak la mış tır.

Hz. Pey gam ber (s.a.v.), Zû-Kard gaz ve sin den
dö ner ken Me di ne ya kın la rın da ki Benî Ha ri se ot la -
ğı olan Zu ray bü’t-ta vil de ni len yer de ko nak la dık -
la rın da on lar bu ra yı, hay van la rı nın ot la ğı,
ha nım la rı nın çık tı ğı yer ola rak ni te le miş ler, Efen-
di miz (s.a.v.) de “Kim bu ra dan bir ağaç ke ser se
mut la ka onun ye ri ne bir ağaç dik si n”16 bu yur muş -
tur.

Hz. Mu ham med (s.a.v.) ya şa nı lan şeh rin te miz
tu tul ma sı yö nün de emir ve tav si ye ler de bu lun muş,
bit ki ve hay van la rın ko run ma sı nı tav si ye et miş tir.
Söz ge li mi, Hz. Pey gam ber (s.a.v.), mes ci din te miz -
le nip gü zel ko ku ile ko ku lan ma sı na,17 av lu la rın te -
miz tu tul ma sı na,18 iç me su la rı nın ya kın çev re si ne
çöp dö kül me me si ne19 da ir emir ve tes vi ye ler de bu-
lun muş tur. 

İNSAN: MEDENİYETİN AKTÖRÜ

Me de ni yet ve sos yal ha ya tın en önem li un su ru in-
san dır. Ha ya ta dö nük tüm teh li ke ler, en önem li et-
ki si ni in san üze rin de gös ter mek te dir. İnsan ise
do ğuş tan, bir lik te ya şa ma ya, dü ze ne ve me de ni ye -
te me yil li dir. Bu du rum  “Ta bi at-ı be şer hüsn-i in-
ti za ma ma il di r” sö zü ile di le ge ti ril mek te dir.

Kur’ân-ı Ke rim; hi la fet, ema net ve ima ret do-
na nım la rıy la ya ra tı lan ilk in sa nın ay nı za man da bir
Pey gam ber ol du ğu na, O’ na “eş ya nın bü tün isim le -
ri ni öğ re te re k”20 kav ram sal dü şün me me le ke si nin
bah şe dil di ği ne,21 isim ve kav ram la rın ifa de len di ril -
me si an la mı na ge len ke lam sı fa tı na dik kat çek mek-
te dir. Al lah ’ın in sa na be ya nı,22 ka le mi kul la na rak
yaz ma yı öğ ret ti ği ni,23 ifa de eden Kur’ân, an cak bu
özel lik le re sa hip olan la rın akıl ede bi le ce ği ni zik -
ret mek te dir.24

Bil gi ve tec rü be ye da ya lı ön ce ki ha yat tarz la -
rı nın ye ni ku şak la ra in ti ka li ve be nim se til me si an-
la mı na ge len ter bi ye, eği tim-öğ re tim, hem eş ya yı
kav ram laş tır ma sü re ci nin bir par ça sı,25 hem de yer-
yü zü nü imar ede bil me nin, bil gi, kül tür ve me de ni -
yet üre te bil me nin zi hin sel ve en te lek tü el
alt ya pı sı nı oluş tu ran önem li fak tör ler den dir. Bu se-
bep le bah se di len özel lik le rin tü mü ne, hat ta faz la -
sı na sa hip olan ilk in san Hz. Adem, imar/um ran ve
me de ni ye tin de mi la dı dır.

İnsan top lum la rın da ger çek le şen bir tek tek-
no lo jik ge liş me bi le bü yük so nuç lar mey da na ge ti -
re bi lir. Bu ba zı du rum lar da me de ni ye tin akı şı nı
be lir le ye cek bo yut ta ola bi lir. Ba ru tun bu lu nu şu, sa-
na yi dev ri mi ve kit le im ha si lah la rı bu du ru mun
ör nek le ri ola rak in ce le ne bi lir. 

Asıl me de ni yet, hu zur, mut lu luk ve asa yi şi ge-
rek ti rir. Asa yiş de, ma nevî ve ma nevî hu zu ra hiz-
met eder. İnsa noğ lu gi de rek dün ya yı ve ta bi a tı
da ha çok kon trol al tı na al mak ta, an cak ra ha tı, re fa -
hı ve hu zu ru sağ la ma ko nu sun da ay nı ba şa rı yı gös-
te re me mek te dir. Dün ya nın içi ne düş tü ğü buh ra nın
kay na ğın da da bu yat mak ta dır. 

Bü tün dün ya da inanç la rın gi de rek unu tul ma ya
yüz tut ma sı se be biy le, ma nevî de ğer le rin za yıf la -
ma sı, çe şit li buh ran la ra ve sı kın tı la ra se bep ol mak -
ta dır. Me de ni yet le rin güç len me si, yay gın laş ma sı ve
top lu ma hu zur bah şet me si, tek no lo jiy le inan cın bir-
bi riy le çok iyi bir şekil de te lif edil me si ne bağ lı dır. 

İnsan lı ğın hu zur ve mut lu lu ğu için maddî sa-
ha da ki ge liş me ler, ye ter li ol ma dı ğı gi bi sa de ce ma -
nevî sa ha da ki ge liş me ler de kâfi de ğil dir. İnsan
mad de ve ma na dan mü rek kep ol du ğu gi bi, me de -
ni yet de maddî ve ma nevî un sur la rı bün ye sin de
bu lun dur ma lı dır.

İnsa nın ha yat çiz gi si do ğum, bü yü me ve ölüm-
den iba ret tir. İnsan lı ğın ese ri me de ni yet ler de do -
ğar, bü yür, ge li şir ve ölür. Bir me de ni ye tin öl me si,
ye ri ne bir baş ka sı nın geç me si de mek tir. Hâkim
me de ni ye tin ik ti dar ve meş ru i ye ti ni kay bet me si,
in san ve top lu mun ih ti yaç la rı na ce vap ve re me me -
siy le il gi li dir.
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Me de ni yet, in san ve çev re çok komp leks bir
ya pı oluş tur mak ta dır. Bi lin di ği üze re kâinat ta ki
var lık lar bir bi riy le bağ lan tı lı, hi ye rar şik bir dü zen
mey da na ge tir mek te dir. En kü çük ve en az kar ma -
şık bi rim ler, ken di le rin den da ha bü yük ve komp -
leks üst sis tem ler le et ki le şim ha lin de dir ler. Her
dü zey de ki bi rim ken di için de di na mik bir bü tün -
dür ama üs tün de ki ve ya al tın da ki bi rim ler le bağ-
lan tı sı ol mak sı zın da var lı ğı dü şü nü le mez.26

İnsan da ta biî var lı ğı iti ba riy le bu sis te min bir
par ça sı dır, an cak psi ko lo jik var lı ğı ve kur du ğu sos-
yal olu şum lar la, di ğer var lık lar dan fark lı bir ya pı -
ya ve şuur dü ze yi ne eri şir. Ta bi i iliş ki si nin öte sin de
di ğer var lık lar la bi linç li bir iliş ki ye de gi rer.27 İnsan
ya şa dı ğı çev re yi hu zur ve mut lu luk de ğe ri ne uy -
gun şekil de dü zen le me li dir.

ÇEVRE VE İNSAN: MEDENİYETİN EVRENİ
Me de ni ye tin ev re ni olan çev re, bü yük öl çü de in-
sa nın em rin de ve kon tro lün de dir. İnsa nın ruhî ve
ahlâkî bo zul ma sı, çev re prob lem le ri nin ar tı şın da
önem li bir se bep tir. İnsa noğ lu nun dün ya yı kir let -
me si ve den ge yi boz ma sı nı, ta bi i sis tem dü zel te -
me mek te dir. Mut la ka bo zul ma la rı te la fi ede cek
sis tem le ri dev re ye koy mak ge rek mek te dir.

Söz ge li mi çev re olay la rı ara sın da yer alan ha -
va kir li li ği, göç, şehir leş me, ısın ma da kul la nı lan ya -
kıt ka li te si, çöp arıt ma ve ay rış tır ma gi bi sos yal
fak tör ler dik ka te alın mak sı zın açık la na maz. Çün -
kü asıl kir li li ğe yol açan, tek no lo jik ve ya eko no mik
fel se fe nin yan lış uy gu la nı şı dır. Ve ya nü fus yo ğun -
lu ğu ve ha re ket le ri dir. 

Bun la rın her bi ri nin ar ka sın da in sa nın ira de si
ve ka ra rı bu lun mak ta dır. Ve ta bi i ki, bu ira de ve
ka rar la ra et ki eden dü şün ce ve ni yet ler dir. Çün kü
ira de ve ka rar, ob jek tif hu sus lar dır. Do la yı sıy la bu
fak tör le re et ki eden bir ta kım ‘te mel de ğer ler ’in
var lı ğı dik ka te alın ma lı dır. Ak si hal de, olay la rın ilk
se bep le ri ne in me miş ve açık la ma la rı tat min edi ci
se vi ye de yap ma mış olu ruz. Ma a le sef kâinat ta ki ta-
bi ’i den ge nin bo zul ma sın da en et kin un sur, in san

ol muş tur. İnsa nın çe şit li eko no mik ve tek nik ça ba -
la rı so nu cun da, çev re de bir ta kım olum suz luk lar
baş gös ter miş tir. Ha va kir li li ği so ru nu, ha va nın kir-
le til me siy le or ta ya çık tı ğı na gö re, esas kay nak ve
se bep kir le ti ci ler dir.28

Müm kün ol du ğu ka dar az de ğiş ti ril miş bir çev-
re yi mey da na ge tir mek için ih ti yat lı bir ça ba sarf
eder sek, in san ta bi a tı nın zen gin li ği ni kul la na bi li -
riz.29 Ta bi a tı boz ma yan plan la ma lar sağ lık lı ya şam
için da ha el ve riş li dir. Ye şil alan la rın, ruh ve halk
sağ lı ğı üze rin de çok olum lu et ki le ri var dır. Söz ge -
li mi, ev le ri ve grup ev le ri ni cad de ler den ayı ran ye -
şil alan la rın, cad de gü rül tü sü nü ke si ci, gü rül tü yü
sön dü rü cü et ki sin den is ti fa de edi le bi lir.30 Hz. Pey-
gam ber (s.a.v.) göl ge sin de yol cu la rın, hay van la rın
göl ge len di ği çöl bit ki si sidr ağa cı nı kes me yi ya sak -
la mış ve ko nu ya ver di ği ehem mi ye ti gös ter mek
için bu tür fay da lı ağaç la rı ke se ne bed du a et miş, la-
net le miş tir.31

İçin de ya şa dı ğı mız dün ya ve bu dün ya yı teş-
kil eden ha va, top rak, su ve bit ki ler de di ği miz çev -
re; in san la rın bil gi si ve ça ba sı dı şın da mey da na
gel miş tir. Fa kat bu “ba kir çev re ” in san eliy le ge li -
şe ce ği gi bi, in san eliy le de ço rak ha le ge le bi lir. Üs-
te lik in san, kar şı kar şı ya kal dı ğı bu çev re ye ila ve ler
yap mak ta ve en önem li si onu ken di ka nun la rı içe-
ri sin de sür dür me imkânı na sa hip tek var lık ol mak -
ta dır.

Çev re prob le mi ve ya yer yü zün de mev cut ta -
bi i den ge nin bo zul ma sı, bi yo lo jik, tıbbî, eko no mik
ve tek nik et ki ler ya nın da sos yal prob lem le re de se -
bep ol muş tur. Çün kü sos yal ha ya tın en önem li un-
su ru in san dır. Ha ya ta dö nük tüm teh li ke ler, en
önem li et ki si ni in san üze rin de gös ter mek te dir. Sos-
yal çev re, fi zikî çev re ile iç içe dir. 

Ba zı ke sim ler ce bir çok eko no mik, tek nik ve -
ya po li tik ko nu, in san fak tö rü nün bu olay lar da ki
ro lü gör mez lik ten ge li ne rek açık lan ma ya ça lı şıl -
mak ta dır. Çev re ko nu sun da asıl söy len me si ge re -
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ken şey, in sa nın ruhî ve ahlâkî de ği şi mi nin, çev re -
nin al mış ol du ğu ye ni bi çim de önem li rol le ri ol du -
ğu dur.

Yer yü zün de ve çev re de ta biî bir den ge nin var-
lı ğı, in sa noğ lu nun uzun za man dan be ri far kı na var-
dı ğı ger çek ler den bi ri dir. Bu ve ben ze ri olay lar
gös ter mek te dir ki, çev re miz de ce re yan eden olay-
la rın hiç bi ri te sa düfî de ğil, ak si ne son de re ce has sas
bir dü zen ve plan içe ri sin de sü rüp git mek te dir.

Do ğa, bi lim di lin de ta bi at, di ni li te ra tür de
“sün ne tul la h” de ni len be lir li bir ka nun la ida re edil-
mek te dir. Bü tün can lı var lık lar ken di böl ge le ri ne
gir me dik çe, di ğer can lı la ra do lay sız bir et ki yap ma-
ya cak, an cak do lay lı et ki si her za man ve her şart ta
ola bi le cek şekil de ya ra tıl mış lar dır. Me se la bit ki ler -
le bes le nen hay van la rın bit ki le rin ba zı la rı nı ye dik -
le ri, ba zı la rı nın da sem ti ne da hi uğ ra ma dık la rı
dik ka ti çek mek te dir.32 Ev ren de bel li bir dü zen Rab-
bi’l-Âle min ta ra fın dan kon trol al tın da dır.

Çev re ile iliş ki ler de dik kat et me miz ge re ken
çok önem li bir hu sus, eko lo jik den ge de ni len ta bi -
a tın dü ze ni ne (eko sis tem) za rar ver me mek tir. Ne
ya zık ki in sa noğ lu ço ğu za man ic ra at la rın da, do ğal
çev re ye onul maz za rar lar ver mek te, akıl al maz tah-
ri bat lar yap mak ta dır.  Çev re ye za rar ver mek le in-
sa noğ lu, as lın da bin di ği da lı kes mek te dir. 

Do ğa nın so rum suz ca tah rip edil me si, çev re nin
umur sa maz bir ta vır la kir le til me si, ta bi at ta ki sı nır -
lı şey le rin hor kul la nıl ma sı, mi ras ye di tu tu ma ben-
ze mek te dir. Ken di ka zan ma dı ğı nı çar çur eden
mi ras ye di na sıl ki, bir sü re son ra eli boş ve pe ri şan
bir du rum da ka lır sa, çev re yi dü şün ce siz ce tah rip
edip kir le ten ler de ken di yap tık la rı nın ce za sı ola rak
ya şan maz bir dün ya nın için de ken di le ri ni bu la cak -
lar dır. 

Kur ’an-ı Ke rim, in san la ra isa bet eden bir kı -
sım mu si bet le rin ken di yap tık la rı nın bir so nu cu,33

ol du ğu nu ve bi raz da ha net bir ayet ile “İn san la rın
ken di el le riy le ya pıp et tik le ri nin bir so nu cu ola rak,
yer yü zün de bo zul ma baş la dı. Bel ki dö ner ler di ye

Al lah, on la ra yap tık la rı nın ba zı kö tü so nuç la rı nı
tat tı ra cak tı r”34 aye tiy le yap tık la rı nın bir ce za sı ol-
du ğu nu vur gu la mak ta dır.

Ha va ve su la rın kir li li ği, dün ya nın ye şil siz bı-
ra kı la rak çöl leş ti ril me si, ozon ta ba ka sı nın in ce lip
de lin me teh li ke siy le kar şı kar şı ya kal ma sı bun lar -
dan ba zı la rı dır. Bu so nuç lar, in san lar için bir sür p-
riz de ğil, ken di yap tık la rı nın do ğal bir so nu cu dur. 

Yü ce Al lah ’ın koy du ğu ku ral lar ve be lir le di ği
de ğer ler ev ren sel, bi rer do ğa ya sa sı dır. Dün ya, Al-
lah ’ın im ti han ala nı ola rak ya rat tı ğı ve ni ce muh te-
şem sa nat la rı nı ser gi le di ği bir alan dır. Yer yü zü nün
em ri ne ve ril di ği in san da, Al lah ’ın ha li fe si ol du ğu
ci het le, helâl ni met ler den is ti fa de ede cek, dün ya yı
imar ede rek ge liş me ve kal kın ma gös te re cek tir. 

Di ni miz, ya pı la cak iş le rin en gü zel şekil ve
ma hi yet te, be nim se ne rek ya pıl ma sı nı, Müs lü ma -
nın da i ma gü zel yap ma ey le mi için de bu lun ma sı nı
pren sip leş tir mek le, kal kın ma nın, iler le me nin, me-
de ni yet kur ma nın ve ne ti ce de çok bo yut lu kur tul -
ma nın yo lu nu gös ter miş tir.

Bir top lum, ahlâkî id rak gü cü nü yi ti rir se, bo-
zul ma ve çö küş sü reç le ri ka çı nıl maz olur. Bu yüz-
den Kur’ân, bir top lu mun ahlâki çö kün tü sü ile
zen gin lik ve ik ti da rı nın da gi de ce ği uya rı sın da bu-
lu nur. De mek ki top lum, Al lah ’ın bil dir di ği doğ ru -
luk ve de ğer öl çü le ri ne uy du ğu sü re ce re fah ve
mut lu luk için de ola bi lir. Bu ra dan çı kan so nuç
şudur: Bir top lum eko no mik eşit siz lik, sö mü rü, za -
yıf ve güç süz ke sim le rin sos yal ve si ya sal bas kı al-
tın da tu tul ma sı gi bi he lak se bep le rin den mut la ka
uzak dur ma lı dır. “Al lah, bir top lu ma bah şet ti ği ni-
me ti ve esen li ği, o top lum ken di gi di şa tı nı de ğiş tir -
me dik çe as la de ğiş tir mez.”35

İnsa nın yer yü zün de ki gö re vi, iyi lik yap mak,
kö tü lük le ri ön le mek ve bo zuk luk la rı dü zelt mek tir.
Bu du rum kal kın ma nok ta sın da da ge çer li dir. İnsa -
nın üze ri ne dü şen gö rev le ri ge re ği gi bi yap ma sıy la
sağ lık lı bir sos yal ya pı olu şur. As lın da bü tün sos yal
ya pı nın da yan dı ğı iki te mel var dır. Bun lar dan il ki
ferdî bi linç, ikin ci si de top lum sal dav ra nış ira de si -
dir. Eğer bu iki te mel güç lü olur bir bir le ri ni des-
tek ler ler se, sos yal ya pı sağ lık lı bi çim de iş le me ye
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de vam eder. Ama iki si ara sın da ki bağ ko par den ge
bo zu lur sa, so nuç tra jik olur.

Biz ler ku ru lu bir dün ya ya doğ mak ta, fa kat sos-
yal ha ya tın üret ti ği bir bi linç le do ğal çev re miz le
iliş ki içi ne gir mek te yiz. Ço cuk luk tan iti ba ren ge -
rek ai le miz ve ge rek se ya kın sos yal çev re miz den al-
dı ğı mız dü şün ce ve dav ra nış tar zıy la ta bi i
çev re mi ze yak la şı rız. Do la yı sıy la sos yal çev re mi zin
gör me di ği ve ya gör mez den gel di ği pek çok şeyi biz
de gör me yiz. Çev re miz de far kı na var ma mız ve ko-
ru ma mız ge re ken bir çok şey ol ma sı na kar şın, ço-
ğun luk la bun la rın far kın da bi le ol ma yız. Çün kü
bun la rı ya biz kur ma mı şız dır, ya da her gün gö re
gö re alış kan lık ka zan mı şız dır. Her an te nef füs et ti -
ği miz ha va nın, ışık ve ısı sı na muh taç ol du ğu muz
gü ne şin, ha va mı za ok si jen üre ten ve bi ze psi ko lo -
jik bir haz ve ren ye şi lin, içi mi zi açan ber rak ma vi
gök yü zü nün, züm rüt ye şi li ren giy le in san la rı ken-
di ne çe ken de ni zin var lı ğı nı an cak bun lar ol ma dı -
ğı za man, ya da kul la nı la maz ha le gel di ğin de fark
ede riz. Fark ede riz de in san için ne bü yük bir de ğer
ol duk la rı nı o za man an la rız.

Kâinat ta ki ta bi i dü zen, Yü ce Al lah ta ra fın dan
ya ra tıl mış ve bi ze bah şe dil miş tir.36 Bu, Al lah ’ın in sa -
na ver di ği de ğe rin ba riz bir gös ter ge si dir. Kur ’an-ı
Ke rim yer yü zü ve gök yü zün de ki can lı can sız bü -
tün var lık la rın bel li bir öl çü ve den ge ye gö re ya ra -
tıl dı ğı nı be yan eder ken,37 in sa nın ta bi at tan
fay da lan ma es na sın da bu öl çü ve den ge yi boz ma -
ma sı ge rek ti ği ne de dik kat çek mek te dir.38 Öl çü lü
ve den ge li bi çim de ta bi at la iliş ki içi ne gir mek, in -
san tü rü nün müm kün olan en uzun sü re ta bi at tan
fay da lan ma sı so nu cu nu do ğu ra cak tır. 

Baş lan gı cın dan iti ba ren kı ya me te ka dar in san -
lık ta bi at ta ola nı kul la na cak, on dan fay da la na cak
ve ha ya tı için ge rek li olan şey le ri el bet te on dan çı-
ka ra cak tır. An cak ta bi at ta ki mad de ler den bir kıs -
mı he men kul la nı ma uy gun olup, pek çok mad de
ise ham hal de bu lu nur. Ham hal de bu lu nan lar üre-
tim me ka niz ma la rın dan ge çi ri le rek kul la nı ma uy -
gun du ru ma ge ti ri lir. Bu yüz den in san, ih ti ya cı
olan pek çok şeyi üret mek zo run da dır. Ama üret -

me, ay nı za man da ta bi at ta ola nı tü ket mek de mek -
tir. Bu yüz den tü ke tir ken ol du ğu ka dar üre tir ken
de dik kat li ol mak ge rek mek te dir.

Kal kın ma ve hu zu ra gi den yol da top lum la rın
za man za man bu na lım ve kriz ler le kar şı laş ma la rı,
ge nel de idarî ve ahlâkî ac zi yet ten kay nak la nır. Zi -
ra bu alan lar da ki za fi yet, top lum da den ge ve dü ze -
nin bo zul ma sı na, lük se ve is ra fa da lın ma sı na, her
çe şit hak sız lık ve yok sul luk la rın el den ele do la şan
pa ra gi bi yay gın lık ka zan ma sı na, suç lu la rın ce za -
lan dı rı la cak la rı yer de ödül len di ril me le ri ne ze min
ha zır la mış ola bi lir. Bu olum suz luk lar, an cak ahlâkî
bi linç ve ada let li bir yö ne tim le ön le ne bi lir.

Top lum la rın, var ola bil me si için dü zen; dü ze -
nin ola bil me si için de ku ral lar ge rek li dir. Tö re ler
ve ku ral lar, fer din dav ra nı şı nın her bo yu tu nu de-
net ler ve onun ikin ci ki şi li ği du ru mu na ge lir. Bi -
rey, on la rı bo zar sa; te dir gin olur ve suç la nır. Bu
duy gu, in sa nı hay van dan ayı ran en önem li özel lik -
tir. Do la yı sıy la, tö re ve ku ral lar ol ma dan me de ni -
yet de söz ko nu su ola maz. Top lum norm la rı, ye ni
ye ti şen le rin dav ra nış la rı nı yön len dir di ği gi bi, bü-
yük le rin dav ra nış la rı nı da kon trol eder. Sağ lık lı bir
kül tür ve me de ni yet, in san la rın bir bir le ri ne de ğer
ver dik le ri ve say gı duy duk la rı çev re ler de ge li şir.

ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE

Şehir leş me ve çev re ara sın da ya kın bir il gi var dır.
Bu du rum me de ni ye tin olu şu mu nu da ya kın dan et-
ki ler. Şehir ha ya tı, gün de lik çö züm ler ye ri ne muh-
te mel prob lem le ri de kes ti re rek ha zır lık lı bir ya pı
da oluş tur ma yı ge rek ti rir. Şehir le rin gü zel li ği ve
kim li ği, in sa nı na ve ya şa ma bi çi mi ne en uy gun ge-
li şi mi yap ma sıy la be li rir. Ba zı şehir ler ge li şim le -
rin de bu has sa si ye te dik kat ede rek bir can lı gi bi
ha yat ve ha re ket ka za nır. Her şeh rin bir ya şam tar -
zı ve kül tü rü olur. Bu du rum o şehir de ya şa yan la -
rın gün de lik ya şa mın dan ay rı dü şü nül mez. Şehir li
ha yat tar zı nı ba zen far kın da bi le ol mak sı zın çev re -
den öğ re nir. Bu ya şa mın ha zı na var ma bi lin ci ni ge-
liş ti rir. Şehir li ve me denî ol mak as lın da kül tü rel
zen gin li ği de ifa de eder. 

Top ra ğı mı zı ço rak laş tı ran, ne hir le ri mi zi, göl-
le ri mi zi ku ru tan, de niz le ri mi zi ba lık la rın bi le ya-
şa ya ma ya ca ğı bir kir li li ğe bü rün dü ren sa na yi
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atık la rı nın, şehir ler kur ma adı na or man la rı ta lan
et me nin, me de ni yet adı na üre ti len fa kat ha va ya za -
rar ve ren un sur la rın ted bi ri alın ma dı ğı tak dir de,
kar şı mı za çı ka cak olan man za ra şehir leş me ile kar-
şı mı za çı kan prob lem ler den dir. Bir Kı zıl de ri li ka bi -
le re i si nin söy le di ği gi bi “Biz bu dün ya yı
ata la rı mız dan bir mi ras de ğil, ço cuk la rı mız dan
ödünç al dık.” Biz ler bu so rum suz ta vır la rı mız la,
dün ya mı zı ken di adı mı za za rar lı ha le ge tir di ği miz
gi bi ço cuk la rı mız için de ya şan maz bir dün ya bı-
rak mak üze re yiz.

İyi de ğer len di ri le me ye cek olur sa yer le şik dü-
ze nin de olum suz yan la rı var dır. Bu ko nu da sap-
lan tı la ra dö nü şen in dir ge me ci yak la şım lar ger çek çi
çö züm le me ler yap ma mı zı zor laş tı rır. Kent in sa nı,
mekândan ya na ra hat, em ni yet te ol du ğu için ka lı -
cı eser ler ve ka lı cı ku rum lar oluş tur ma ya yö ne lir.
Tüm top lum sal ya pı ve ele man lar da bu ka lı cı lık
kay gı sı Dev let, hu kuk, sa nat gi bi sa ha lar da ola bil -
di ğin ce ka lı cı ve uzun ömür lü ol ma ya ça lı şır. Bu da
me de ni ye tin ge li şi mi ne olum lu kat kı ya par. 

Şeh re sa hip çık mak, ora da ki kül tü re, ya şa ma,
in sa na sa hip çık mak an la mı na ge lir. Bir yan dan
şeh ri in san lar bi çim len di rir ken bir yan dan da şehir,
ora da ya şa yan la rı bi çim len di rir. Bu bü yü lü, ken di -
li ğin den bir et ki le şim dir. Şehir li ol mak iyi bir çev -
re ve me de ni yet için olum lu bir un sur dur. An cak
ba zen şehir ler içe ka pa nır. Ora da in san lar da, kül-
tür de, dü şün ce de içe ka pan mış tır. Da ha doğ ru su
in san lar kül tü rel ve si ya sal an lam da ge re ken açı-
lım la rı ya pa ma dık la rın dan ka pa nık ha le ge le bi lir -
ler. Ba zen şehir ha ya tı tı ka nır, coş ku su, can lı lı ğı
aza lır, ken di ni çe şit len di re mez, kö re lir. Bu da şeh-
rin ve me de ni ye tin ih ti yaç la ra ce vap ve re me yip
kö rel me si an la mı na ge le bi lir.

Çev re çok ge niş bir kap sa ma sa hip tir. Ai le
için de, an ne-ba ba, kom şu ve ak ra ba la rın tu tum la -
rın dan baş la yan sos yal or tam söz ko nu su dur. An -
ne ba ba nın tu tum la rı, sos yal çev re nin eko no mik
şart la rı, ge li şim sü re ci içe ri sin de ya şa nan has ta lık -
lar, be den sel bes len me den kül tü rel bes len me ye ya-
şa nı lan or tam, med ya ve tek no lo ji nin sun du ğu
dün ya nın ki şi ye kat kı sı, okul, eği tim-öğ re tim, bü -
tün bun lar son de re ce önem li çev re sel fak tör ler
ola rak rol oy na mak ta dır.

İlim ve kül tü rün mey da na ge tir di ği tek no lo ji
ve en düs tri ürün le ri ve ar tık la rı “sun’î çev re ” yi
oluş tu rur ve ta biî çev re fak tör le ri ni olum suz yön -
de et ki le ye rek onu bo za bi lir.39 Top lum sal ha ya ta
et ki eden ta biî çev re nin bo zul ma sıy la, psi ko lo jik ve
sos yal prob lem ler de bu den ge siz lik için de şid de ti -
ni art tı ra cak tır. İnsan için de ki fır tı na la rı din di rip,
çev re ile uyum lu bir ha yat ya şa ma lı dır. Bu me de -
ni ye tin de olum lu ge li şi mi ne kat kı ya par.

NETİCE
Me de ni yet, in san eliy le ku ru lur ve şekil le nir. Çev-
re si ve şeh ri, ter tip ve dü zen li olan in san hu zur lu
ya şa ya bil me nin alt ya pı sı nı oluş tur muş de mek tir.
Ev ren de ki özel ko nu mu ge re ği, yer yü zü nü imar
gö re vi in sa noğ lu na tev di edil miş, edi ni len kül tür le
eş yay la olan iliş ki nin çer çe ve si be lir len miş ve me-
de ni yet ler üre til miş tir. Me de ni yet ler de ka lı cı ola-
bil mek için ken di le ri ne has ürün ve ku rum lar te sis
et miş ler dir.  

Bu gün ile ti şim araç la rı nın ve güç den ge le ri nin
et ki si ile ön plan da olan Ba tı Me de ni ye ti cid di bir
bu na lım ve ara yış için de dir. Bu na rağ men aşa ğı lık
komp lek si vi rü sü bu laş tı rı lan ke sim le rin kul la nıl -
ma sı, kül tür is ti la ve em po ze si ile dün ya yı kon trol
et me gay re ti ni sür dür mek te dir. Müs lü man, ça ğın
me se le le ri ne, ki tap, sün net ve İslamî de ğer le rin
gös ter di ği is ti ka met te çö züm ler ge tir me li, bu nu ya-
par ken ça ğın zor la ma la rı ile öze za rar ver me me li -
dir.

Ev ren de ki dü zen ge re ği, me de ni yet üre ten ler
et ki le yen olur ken, tem bel lik için de ki ler et ki le nen
ha li ne ge le bi lir ler. İki gü nü da hi bir bi ri ne mü sa vi
ola nın al dan dı ğı nı ha ber ve ren bir di nin men sup -
la rı ola rak, acı ger çek le ri miz ile yüz le şe rek, da ha
iyi bir çev re ve me de ni yet için ça re ler üret mek
mec bu ri ye tin de yiz. Top lum sal ha fı za nın me de ni -
yet de ğer le ri ek se nin de bir yü rü yüş le, mo dern kül-
tü rün har ma nın da ça ğın in sa nı ola rak, var lık
gös ter me si ge rek mek te dir.

Me de ni yet, in san ve çev re nin sağ lık lı dü ze ni
için, maddî ve ma nevî de ğer ler dik ka te alın ma lı -
dır. Her an lam da ge li şip ka lı cı ola rak me de ni yet
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kur mak is te yen top lum lar, ha ya tın ger çek le ri ile
yüz leş me ce sa re ti gös ter me li dir.

İnsa nın ya şa dı ğı or tam ve çev re yi gü zel leş tir -
me si ken di le hi ne dir. En önem li in sanî de ğer olan
duy gu la rın ge li şe bil me si için dış âlem de gü zel ob-
je le re ih ti yaç var dır. Et raf ta ki gü zel lik ve ya çir kin -
lik in sa nı ve duy gu la rı nı di rek et ki ler.

İnsanî ve sos yal de ğer le ri ön plan da tu tan bir
me de ni ye te ih ti yaç var dır. Bu nu sağ la ya bil mek için
çev re yi, in sa na ve onun te mel de ğer le ri ne uy gun

yo rum la yıp, in sa nın ve çev re nin va ro luş ka nun la -
rı nı iyi oku mak ge rek mek te dir. Ken di mi zi te mel
var lı ğı mız iti ba riy le ta nır sak, çev re mi zi de ta nı ya -
bi le ce ğiz. Böy le lik le çev re miz de ki, bit ki, hay van ve
in san la rın da bir can ta şı dı ğı nı bi le rek, on la rın da
için de bu lun du ğu ta biî çev re nin dü ze ni ne mü da -
ha le et me yiz. Ak si hal de bin di ği miz da lı ke se rek,
fi zikî ve sos yal dün ya mı zı ya şan maz ha le ge ti re bi -
li riz. Fert ten baş la ya cak bir dü zel me; hem in sa nı,
hem de çev re yi kur ta ra bi le cek tir.
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