
çok hata, üzerinde tartışılabilecek gö
rüşler. eksiklikler bulunmasına rağmen 
yine de bir hizmet görmüştür. Bilhassa 
Sinan'ın eserlerinin sentezlerinin yapıl
ması bakımından bir değere sahiptir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ABr., VIII, 31 (Egli'nin Türkiye'de yapt ı ğ ı bi
nalar hakkında Arkitekt dergisinde tan ıtma ya
zıları olmakla beraber ansiklopedinin konusu 
dış ı nda kaldıklarından bunlar bibliyografyaya 
geçirilmemi ştir) . ı.ı;:ı . . 

Jı!llltl SEMAv ı EvıcE 

ı 
EGİTİM ve ÖGRETİM 

ı 

L 
(bk. TALİM ve TERBiYE). 

_j 

ı 
EGLENCE 

ı 

L _j 

Neşeli ve hoş vakit geçirmeye yarayan 
ve oyun, yarış, mOsiki. raks gibi şeylerin 
genel adı olan eğlencenin Arapça kar
şılığı lehvdir. Arapça · da bundan başka 
umumi olarak eğlence anlamına gelen 
veya bazı eğlence türlerini ifade eden 
ferah ve semer gibi kelimeler de vardır. 
Lehv Kur'an-ı Kerfm'de, daha çok ahi
rete nisbetle dünya hayatının değersiz
l iğini vurgulamak için "oyun" manasın
daki laib kelimesiyle birlikte kullanılmış
tır: ayrıca "ittehaze" fiiliyle beraber Türk
çe kullanımına benzer şekilde "eğlence

ye almak" anlamında geçmektedir (ei
A'raf 71 51 ). "Onlar bir ticaret ve lehv gör
dükleri zaman ona koşuştular ve seni 
ayakta bıraktılar " (ei-Cum'a 62 / ll) me
alindeki ayette geçen lehiv, ticaret ker
vanının geldiğini haber vermek üzere 
ça lınması mOtat olan kös, def, dümbe
lek veya davul zurna gibi bir çalgı aleti 
olarak yorumlanmıştır (Lisanü' l · 'Arab, 
"lhv" md .; Elmalılı, VII , 4992). 

Eğlence denilince genel olarak akla 
önce mOsiki gelir. Araplar' ın davul, def. 
dümbelek vb. aletlerle yaptıkları eğlen
ce için lehv kelimesini kullanmaları da 
bu sebepten olmalıdır. MOsikinin bir eğ
lence türü olarak insanlık tarihi kadar 
eski bir geçmişi vardır. Nitekim Tevrat'
ta yaratılışla ilgili hikayelerden hemen 
sonra Kabil'in torunlarından olan Yubal'
dan çenk ve boru çalanların atası olarak 
söz edilir (Tekvin, 41 21 ). Bununla bera
ber çalgı aletleri eğlencenin ötesinde di 
ni ayin ve merasimlerde de kullanılmış
tır . İsrailoğulları'nda "Rabbe terennüm" 
özellikle def eşliğinde yapılırdı (bk. DEF). 
Eski Ahid 'de çeşitli vesilelerle düzenle
nen eğlence ve merasimlerden, çalgılı 

ve çalgısız oyunlardan söz edilir. "İsra-

il'in ere varmamış kızı! Yine deflerinle 
süsleneceksin ve şenlik edenleriri oyun 
alayları ile çıkacaksın" (Yeremya, 311 4) 
ifadeleri, İsrailoğulları'nın düğünlerinde 
eğlence tertiplendiğini göstermektedir. 
Yahudi bayramlarında ziyafet, terennüm 
ve oyun (raks) vardır (Çıkış, 32/6, 18). Ye
ni Ahid'in çeşitli yerlerinde de çalıp oy
namaktan söz edilir (Matta, ı ı 1 17 ; Lu
ka, Vll / 32) 

Arkeolajik kalıntılara göre ziyafet ve 
mOsiki özellikle saray eğlencelerinin en 
önemli iki öğesini oluşturuyordu. Mese
la Karatepe'de bulunan geç Hitit döne
mine ait bir kabartmada. Kral Azativat
ta'nın yemek şöleninde sofracılar ve çal
gıcılar beraberce tasvir edilmiştir (Dar
ga, s. 341). 

Eski Türkler'de özellikle düğünlerde 
yapılan ve şölen denilen eğlencelerde 

mOsiki ve ziyafet bir arada görülür, ye
mekli olan bu eğlencelere toy adı da ve
rilirdi. Türkler tahta çıkma, av, beşik 

kertme, nişan. düğün, bayram, karşıla
ma. uğurlama, ant verme veya öç alma 
gibi vesilelerle tay tertip ederlerdi. Ozan
lar, yer yer farklı özellikler taşıyan sazla
rıyla çalıp söyleyerek halkı eğlendirirler

di. At yarışları, gülle atma. güreş, doğan
cı lık, çeşitli top oyunları ve sürek aviarı 
eski Türkler'in başlıca eğlenceleriydi. 

Tarihte görülen çok değişik eğlence 
türlerinden biri de yarışlardır. Yunan ve 
Roma kültürlerinde önemli bir yeri olan 
ve atletler, arabalar. vahşi hayvanlar ara
sında yapılan yarışları İsrailoğulları bir 

·putperest ad eti olarak görmüşlerdir. Bü
yük Herod'un Kudüs'te benzer yarışlar 
için yaptı rdığı tesisler de yahudiler ta
rafından hoş karşılanmamıştır (DB, lll , 
1524-1525). 

Cahiliye devri Arapları çeşitli vesileler
le kapalı ve açık alanlarda değişik şekil
lerde eğlenmişlerdir. Kapalı yerlerdeki 
eğlenceler çoğunlukla kumar oyunları 

Hitit döneminde yapılan bir eğlenceyi tasvir eden kabart
ma {Muhibbe Darga, resi m 331) 
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şeklindeydi. Hz. Peygamber' in hadisle
rinde yasaklanan ve bir nevi tavla olan 
"nerd" veya " nerdeşfr" (Müslim, "Şi'r", 

10; EbO DavOd, "Edeb", 56) Araplar ara
sında yaygın bir oyun türüydü. Nitekim 
arkeolajik kazılarda elde edilen eşya ara
sında tavla zarına da rastlanmıştır. Sat
ranç ve dama oyunları da bilinmektey
di. Bu oyunlar, adlarından da anlaşıla

cağı üzere Cahiliye devrinde Yemen'e 
kadar uzanan İran kültüründen gelmiş
ti. Bu dönemde kapalı alanlarda yapılan 
eğlencelerin başında içki alemleri geli
yordu. Genellikle Arap asıllı olmayan ve 
kendilerine "kayne" veya "muganniye" 
denilen cariyeler, zengin evlerinde ve ka
bile reisierinin büyük çadırlarında şarkı 
söyleyip raksederek ev sahibini ve mi
safirlerini eğlendirirlerdi. Arap yarıma
dasının muhtelif şehirlerinde belli za
manlarda kurulan panayırlarda da eğ
lenceler düzenlenirdi. Şairler şiirlerini 

okur, edebi yarışmalar yapılırdı. 

Binicilik hemen hemen bütün göçebe, 
hatta yerleşik milletleriri haz duyduğu 
bir meslektir. Türkler'in eğlencelerinin 

büyük bölümü yarış, cirit ve çevgan gibi 
atla ilgili oyunlardan oluşurdu. Cahiliye 
devri Arapları arasında da at putlaştırı
lacak kadar önem kazanmış, Kitabü '1-
ljayl adıyla ata dair birçok eser yazıl
mıştır. At çeşitli hadislerde de önemli 
bir yer tutar. Hz. Peygamber, özel ola
rak yarış için hazırlanan atlar ve yük bey
girleri arasında ayrı ayrı yarışlar düzen
lemiş ve galip gelenleri ödüllendirmiştir 
(Buhari, "Şalat", 41, "Cihad", 56, 57, 58; 
Müslim, "İmare" , 95). Bazı rivayetlerden, 
develer arasında yapılan yarışiara zaman 
zaman ResOl-i Ekrem'in devesinin de 
katı l dığı ve uzun süre birinci geldiği an
laşılmaktadır (Ebü Davüd, "Edeb", 8). Ok 
atma yarışları. gerek Cahiliye dönemi
nin gerekse Asr-ı saadet'in önemli ya
rışlarındandı. Bir hadise göre atış mü
sabakaları ile at yarışları meleklerin de 
hazır bulunduğu eğlence türlerindendir 
(Müsned, IV, 146; Tirmizi, "Cihad", ll; Ne
saf, "Ijayl", 8) Avcılık ve savaşa hazı r

lanma bakımından atıcı lık faydalı kabul 
edilmiştir. Cahiliye döneminde yaygın 

bir eğlence türü olan avcılık İslami dö
nemde de devam etmiş, Kur'an-ı Ke
rim'de bununla ilgili hükümler yer almış
tır. Hadislerde de av köpeği. doğan, ok, 
mızrak vb. av aletleriyle avianmanın caiz 
olduğuna ve avianma hükümlerine dair 
bilgiler vardır. 

Cahiliye ve İslam dönemlerinde insan
ların birbirleriyle koşu, ağırlık kaldırma 
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gibi çeşitli şekillerde yarıştıkları görül
mektedir (Abdürrezzak es-San'ani, Xl, 444; 
ibn Ebü Şeybe, VI , 531 ; Saati, XVII, 227) 
Hz. Peygamber'in. seferlerde monoton
luktan kaynaklanan sıkıntıyı gidermek 
için gençler arasında yarışlar düzenledi
ği bilinmektedir (İbn Hacer, lll. 31 ı). Yüz
me de Resül-i Ekrem'in teşvik ettiği bir 
spor ve eğlence türüdür (yüzmeyi erke
ğin , ip büküp eğirmeyi de kadının en önem
li eğlencesi olarak gösteren hadis zayıf ka
bul edilmiştir; bu rivayetler ve tenkitleri 
için bk. Kettani, Il, 3ı6- 3ı8). 

Arap toplumunun eğlenceleri arasın
da genellikle çocuklar. bazan büyükler 
tarafından oynanan oyunlar da vardır. 

Çocukları eğlendirirken aynı zamanda 
toplu halde yaşamayı öğreten bu oyun
ların sayısı oldukça fazladır. Bunların bü
yük bir kısmı zamanımıza kadar gelmiş
tir. Günümüzde oynanan çelik çomak 
oyunu Ci'ihiliye şiirinde de geçmektedir. 
Amr b. Külsüm, savaşta düşmanın ko
lunu uçurmayı çamağın çeliği atmasına 
benzetir (Zevzeni, s. ı 89; Hatib et-Tebri
z i, s. 287). Hz. Peygamber'in de çocuk
luğunda oynadığı "azm-i vaddah", ka
ranlıkta bir kemik parçasının fırlatılma
sı ve onu bulanın galip sayılması şeklin
de grup halinde oynanan bir oyundur. 
Gündüz sıcağında dışarıya fazlaca çıka

mayan çocukların akşam saatlerinde oy
nadıkıarı bu oyunda mağlüplar galip
leri, kemiğin bulunduğu yerden atıldığı 
yere kadar sırtlarında taşımak zorunday
dılar (Cahiz, Kitabü 'l-(!ayeuan, VI, ı45). 

Zeminin genellikle kum olması çocuk 
oyunlarını zenginleştirmiştir. Küçük bir 
kum yığını içine bir şey saklanarak ku
mun ikiye ayrılmasından sonra sakla
nan şeyin bu iki kısmın hangisinde bu
lunduğunu bilmeye çalışmak şeklinde 

oynanan "fiyal" ile (İmruülkays v.dğr . , s. 
35; Zevzeni, s. 57 ; Hatib et-Tebrizi, s. 76-
77). yere bir keler resmi çizilerek bunun 
bir organının işaretlenmesi ve sırtı dö
nük olan rakibin bu organı bilmeye ça
lışması şeklinde oynanan "lu'betü'd-dab" 
adlı çizgi oyunu (Cahiz, Kitabü 'Ujayeuan, 
VI, ı46) bunlardandır. Günümüzde oy
nanan kovalamaca, saklambaç, sahnea
ğa binme gibi oyunlarla ceviz, celahik 
(bir tür bilye), aşık ve küve (sopa ile oy
nanan bir tür top) gibi nesnelerle oyna
nan oyunlar o dönemde de yaygındı. Kız 
çocukları günlerini daha çok oyuncak be
bekleriyle geçirirdL Nitekim Hz. Aişe'nin 
oyuncak bebekleriyle ilgili rivayetler hadis 
kitaplarında yer almıştır (Buhari, "Edeb", 
81; Müslim, "Feza'ilü ' ş-saMbe" 8 ı ; İbn 
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Sa'd, VIII, 59, 61, 66) Kuşçuluk geleneği o 
devirde de vardı, bu türden olmak üzere 
güvercin beslenir ve yarıştılırdı. Sosyal 
refahın artmasıyla bu oyunların bir kıs

mının daha çok büyüklerin eğlencesi 

haline geldiği de bilinmektedir. 

Cahiliye devrinde kabile reisinin seçil
mesi, evlilik, hastalıktan kurtulma, se
ferden dönme, zafer yıl dönümleri gibi 
özel günlerde eğlenceler tertiplenirdL 
Çok sayıdaki Arap kabilelerinin mensup
ları ancak "esvaku'l-Arab" denilen ve ha
ram aylarda kurulan panayırlarda bir 
araya gelip eğlenirlerdL Medineliler ise 
İran etkisiyle bayram kabul ettikleri Nev
ruz ve Mihrican günlerinde eğlence dü
zenlerlerdL Hz. Peygamber'in hicretin
den sonra bunların yerini ramazan ve 
kurban bayramları almıştır. Resül-i Ek
rem'in bayram günü def çalıp mersiye
ler söyleyen cariyelere izin verdiği ve Ha
beşTier'in mızraklarla yaptıkları gösteri
yi Hz. Aişe ile birlikte seyrettiği rivaye
ti kaynaklarda yer almaktadır (Buhari, 
"cİdeyn", 2, "Cihad", 8ı ; Müslim, "cİdeyn", 
16-20). Hatta "dirkele" veya "kals" deni
len bu oyunları oynayan HabeşTier' i teşvik 

ettiği rivayet edilmektedir (Müsned, VI, 
ı ı6; İbnü'I-Esir, en-Nihaye, ll, l ı4). Ayrıca 
onun, Es'ad b. Zürare'nin kızını evlendi
rirken ensarın eğlenceyi sevdiğini düşü
nerek def çalan ve şarkı söyleyen mugan
niyelerin gönderilip gönderilmediğini sor
ması düğünlerde eğlenmeye izin verdi
ğini göstermektedir. Sahabeye dair eser
lerde Erneb el-Muganniye, Harname el
Muganniye ve Fürey'a bint Muawiz gibi 
def çalıp şarkı söyleyen bir kısım hanım
ların biyografilerine rastlanmaktadır (me
sela bk. İbn Hacer, IV, 226, 274, 386) . Bay
ramla ilgili hadislerden, bunların bir kıs
mının meslekleri şarkıcılık olmadığ ı hal
de bayram, düğün gibi vesilelerle düzen
lenen eğlencelerde def çalıp şarkı söy
ledikleri anlaşılmaktadır. Esasen Arap 
kadınları, savaş meydanlarında orduyu 
teşvik için def çalıp kahramanlık şarkı
ları söylemeye alışıktı. Bununla birlikte 
gerek Cahiliye devrinde gerekse sonra
ki dönemlerde faaliyet gösteren şarkıcı 
erkek ve kadınların (kayn, kayne, cerade) 
çoğunun Arap asıllı olmadığı bilinmek
tedir. Rivayete göre Araplar'da ilk şarkı 
söyleyenler Ad kavmine mensup iki ce
rade idi. Mes'üdi, Araplar'da ilk kayne 
edinenierin Ad kavminin bazı gelenek
lerin) yaşatan Medine halkı olduğunu 

söyler (MürQcü'?·?eheb, IV, 137). Araplar 
müsikiden çok şiir sanatında başarı gös
termişlerdir; 

Hz. Peygamber'in düğünlerde def ça
lıp şarkı söyleme ve ziyafet verme yanın
da şeker, hurma gibi şeylerin halkın üze
rine serpilmesi ve bunun kapışılması şek

linde uygulanan başka bir eğlence türü
ne daha yer verdiği görülmektedir (İb
nü'I-Esir, Üsdü'l-gabe, lll, 488) Böyle bir 
oyunu hafiflik sayan İbn Ebü Leyla ile 
bunu Hz. Peygamber'in bir sünneti ola
rak gören Ebü Hanife arasındaki ihtilaf
tan da anlaşılacağı üzere (Serahsi, XXX, 
ı 28-129) bu gelenek sonraki asırlarda da 
devam etmiştir. Anadolu'nun birçok yö
resinde bugün görülen, düğünlerde ge
lin inerken şeker serpilmesiyle mesir 
şenliklerindeki benzer uygulamalar Hz. 
Peygamber'in bu sünnetinden kaynak
lanmış olabilir. 

Fakihi Mekke'de Cahiliye ve İslam dö
nemlerinde düğün. sünnet vb. vesilelerle 
yapılan eğlenceler hakkında kısmen bil
gi vermektedir. Gerek Cahiliye devrinde 
gerekse İslami dönemde velime (ziyafet) 
ve def çalıp eğlenme düğünlerin başlıca 
özellikleriydL Fakihfnin bir rivayetinde, 
İbn Abbas'ın sünnet ettirdiği oğlu için 
eğlence düzenlediği ve bu sebeple er
kek oyuncular kiraladığı belirtilmektedir 
(AI]baru Mekke, lll, 22-23) Düğünlerde 

def çalarak eğlenme geleneği Hulefa-yi 
Raşidin döneminde de devam etmiştir. 
Hz. Ömer'in, duyduğu bir şarkı veya def 
sesinin evlenme veya sünnet merasimi
ne ait olduğunu öğrenince bunu menet
mediği bilinmektedir (Abdürrezzak es
San'ani, Xl, 5). Bununla beraber halife 
bu konudaki aşırılıklara izin vermemiş
tir. Daha sonra refahın artmasıyla eğ
lence şekilleri çoğaldı. Hz. Osman döne
minde meydana gelen fitnenin sebeple
rinden biri olarak görülen güvercin ya
rıştırma, celahik oynama gibi eğlencele
re karşı halife sert tedbirler almıştı (Sü
yüti, s. ı65) . Medine'de nisbeten müte
vazi bir hayat sürülürken Dımaşk'ta zen
ginliğin getirdiği eğlence ve israf hayatı 
Ebü Zer ei-Gıfari'nin Muaviye aleyhine 
tavır almasına sebep olmuştur. 

Emeviler döneminde özellikle hüküm
dar sarayları ile zengin evlerinde mOsiki 
ve eğlence meclisleri çoğaldı. Hicaz'da 
ortaya çıkan Kays b. Zerih, Cemi! Büsey
ne. Ömer b. Ebü Rebia ve Küseyyir Azze 
gibi gazel şairleri geniş ilgi topladı. Erne
viler ve AbbasTier, "münademe" adı veri
len eğlence meclislerini eski İran etkisiy
le yeniden düzenlediler. Cahiz, bu mec
lisierin Kisra Erdeşir b. Babek tarafın
dan belirlenen merasimleri hakkında ay-



rıntılı bilgi verir (et· Tae (f al]laki 'l·mülak, 
S. 25-26) 

İlk halifeler daha çok şiire önem ver
mişken Emevfler döneminde şiirin yeri
ni şarkı aldı. Muaviye, ı. Mervan, Abdül
melik b. Mervan, ı. Velid, Süleyman b. 
Abdülmelik, Hişam b. Abdülmelik ve ll. 
Mervan, coşkunlukları esnasında yaptık
larına muttali olmalarını önlemek ama
cıyla nedimleriyle aralarında bir perde 
bulundururlardı. Bununla birlikte YezTd 
b. Abdülmelik gibi, nedimlere ve şarkıet
Iara görünen ve onlara serbestçe konuş
ma, gülme ve şakalaşma için izin veren 
hükümdarlar da vardır. ll. VeiTd zamanın
da (743-744} halk mOsikiye ve şarkıetiara 
çok fazla rağbet etmiş, bu sebeple meş
hur şarkıcı ve müzisyenlere bolca para 
harcanmıştı r. YezTd b. Abdülmelik'in eşi 
Sa'de, zamanın ünlü şarkıcı cariyesi Ha
babe'yi 4000 dinara satın alıp kocasına 
hediye etmişti. Ses sanatkarlarının Dı

maşk'a gelmesi, burada halkın ahlakı ve 
toplum yapısı üzerinde birtakım değişik
liklere sebep olmuştur. Şarkılı, sazlı söz
lü eğlenceler İslam dünyasının başka yö
relerinde de yaygındı. Mekke ve Medi
ne'de dahi şarkıcılar mesleklerini i cra 
edebiliyorlardı. 

İslam topraklarının genişlemesiyle mO
siki aletlerinde de bir çeşitlilik meydana 
gelmiştir. Araplar'ın geleneksel müzik 
aleti olan def çeşitlerine ilaveten telli ve 
nefesli sazlar mOsiki meclislerinde çok
ça görülmeye başlanmıştır. 

AbbasT halifelerinin büyük bir kısmı 
eğlenceye düşkündü. İlk AbbasT halifesi 
Ebü'I-Abbas es-Seffah, eğlence meclis
lerinde başlangıçta kendisini eğlendiren 
nedimlerle arasında perde bulundurmaz, 
sevinç ve coşkusuna onların şahit olma
sında bir sakınca görmezdi. Daha sonra 
araya perde koydurdu. MansOr ise ne
dimlerine görünmezdi. Mehdi halife olun-
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ca başlangıçta babası gibi davranmışsa 
da sonradan nedimlerine görünmüştür. 
Müziği çok seven Hadi- İlelhak, mOsiki 
sanatına büyük katkıları olan İbrahim 
ei-Mevsılf, İbn Cami' ve Zübeyr b. Dah
man gibi kişileri yakınları arasına almış
tı. Halife güzel bir parça dinlediğinde 

şarkıcıya takdirlerini bildirir ve 1 milyon 
dirheme kadar varan bahşişler verirdi. 
HarOnürreşTd de şarkıcı ve müzisyenle
re çokça bahşiş verenlerdendi. HarOnür
reşTd İran geleneğine uyarak sanatkar
ları mesleki güçlerine göre sınıflandır
mıştı. Şarkı ve dans genellikle santur. 
rebap, kanun ve flüt eşliğinde icra edi
lir, earlyeler perde arkasından teganni 
etmekle beraber misafirlere hürmet için 
bazan salonda da görünürlerdi. Vüzera 
ve zenginler arasında eğlence meclisleri 
yaygındı. 300 (912) yılında vezir nezdin
de yapılan bir eğlencede muganniyele
rin bir kısmının açıkta, bir kısmının per
de arkasında oturduğu nakledilir (Ragıb 
el-isfahanl, I, 718) 

Abbasfler, devletin zayıfladığı dönem
Ierde bile müzik ve eğlence meclisleri 
düzenlemekten geri kalmadılar. Ancak 
zaman zaman bu konudaki aşırılıklara 

bizzat halife tarafından büyük tepki gös
terilmiştir. Mesela Kah ir- Bi Ilah, kendisi 
müzik ve eğlenceye çok düşkün olduğu 
halde 321 (933) yılında şarkıcılığı ve iç
kiyi yasaklamış, şarkıcıları tutuklatmış, 
müzik ve eğlence aletlerini kırdırarak 
şarkıcı cariyelerin diğer cariyelerle aynı 
fiyata sattimasını emretmiştir (Süyütf. 
s. 386} 

Endülüs'te de halifeler gerçek ilim ve 
sanat erbabına büyük bir yakınlık gös
termiş, bu tutum özellikle mOsiki sana
tının gelişmesinde önemli rol oynamış
tır (bk. ENDÜLÜS). 

EmevT ve Abbasller'in saray eğlence

leri mOsiki ve oyunlardan ibaret değildi. 
Birbirlerini hicveden ve etrafa neşe sa
çan şairlerin yanında en güzel hikayeleri 
anlatan hikayeciler (kussas), mukallitler 
vb. hüner sahipleri de sarayda eğlence
lere katılırlardı. Dünyaca ünlü Bin Bir Ge
ce Masalları bu tür eğlencelerin bir mah
sülü sayılabilir. Mısır'da ise para ile tu
tulan yaşlı oyuncular vardı. Hatta Türk
ler'deki karagöz oyunlarına ben~er göl
ge oyunları mevcuttu. Bu · konuda ma
hir olan Me'mOn'un aşçısının oğlu Abba
de kendisine hakaret etmek isteyen şair 
Di'bil'i, "Anneni Karagöz'de teşhir ede
ceğim" diye tehdit etmişti {Şabüşti, s. 
187- ı 88) Memlükler döneminde Muham
med b. Danyal ei-Huzal el-Mevsılf'nin 
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gölge oyunlarına dair yazdığı Tayfü'l
l]ayal ii ma eriteti l]ayali'z-zıl ad lı eser 
G. Jacop tarafından üç cilt halinde neş
redilmiştir lErlangen I 910-19121 

AbbasTler döneminde taklitçilik de 
önemli bir sanat telakki edilirdi. Bu ko
nuda büyük usta sayılan İbnü'l-Megazi
IT halkı etrafında toplar, çeş itli toplum
lara dair hikayeler anlatır ve onların di
liyle taklitler yapardı. Bu maharetinden 
ötürü Halife Mu'tazıd- Billah tarafından 
saraya da kabul edilmişti. lV. (X.) yüzyıl
da Vezir Mühellebf'nin arkadaşlarından 
olan şair Ebü'l-Verd, V. (Xl.) yüzyılda Mu
hammed el-Ezdl bu sanatın en tanınmış 
mümessilleriydi. 

EmevT ve AbbasTler' in kapalı alanlar
daki eğlenceleri içinde satrancın önemli 
bir yeri vardır. İslam uleması. kumar ola
rak aynanmaması ve ibadetlerin ihmali
ne yol açmaması şartıyla satrancı dost
lar arasında samimiyeti arttırıcı bir oyun 
olarak telakki etmiş ve mubah saymış
tır. Bu dönemde, satrançtan faydalana
rak geliştirilmiş olan "cevahiriyye" adlı 

bir oyunla haram veya rnekruh addedil
mesine rağmen tavla da yaygın durum
daydı. 

İslam tarihinin hemen her dönemin
de at ve deve yarışları yanında güreş gibi 
birtakım sporların yapıldığı da görülmek
tedir. Muizzüddevle Bağdat'ta güreş ve 
çeşitli yarışlar için özel yerler yaptırmış, 
buraları değerli kumaşlarla süsletmişti. 

Ancak tarih boyunca güreşe en büyük 
önemi Osmanlı sultanları vermiştir. Bun
l arın arasında pehlivan olanlar da vardı. 
Halen devam eden tarihi Kırkpınar gü
reşleri bunun bir göstergesidir. 

Osmanlılar'da cü lOs, doğum, sünnet, 
evlenme, bayram, kandil, hırka-i şerifin 

sergilenmesi, surre alayının yola çıkarı l

ması vb. vesilelerle eğlenceler tertiple
nirdi. Yapılan şenlikle re genellikle "do
nanma" veya "sOr" denilirdi. "SOriyye" 
yahut "sOrname" adı verilen manzum 
veya mensur eserler bu eğlence ve şen
Ilkierin ihtişamı hakkında geniş bilgi ver
mektedir. 

Osmanlılar'da en muhteşem şenlikler 
şehzadelerin sünnetleri için yapılan sOr-i 
hıtanda görülür. Şehzadelerle veya zen
gin aile çocukları ile birlikte bu şenlik

lerde bazan binlere varan fakir çocukları 
da sünnet ettirilirdi. lV. Mehmed, 1675 ·
te Edirne'de yapılan oğlu Mustafa'nın 
sünnet düğününde, imparatorluğun çe
şitli yörelerinden getirilen 6000 çocukla 
saraydan 2000 iç oğlanın sünnetini de 
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Çemberlitas 'ta 
yapılan 

bir bayram 
senl iğin i 

gösteren Viyana 
österre iche 
National 
bibliothek'te 
mevcut bir 
el yazmasındaki 
(Codex 

Vindobonensis. 

nr. 86 15) resim 
(M. And, 

16. Yüzyılda 

Istanbul. 

İstanbu 1 1993, 

'· 261) 

yaptırmıştır. Sünnet şenliklerinin süresi 
bir hafta ile iki ay arasında değişiyordu. 
Fatih Sultan Mehmed 'in oğulları Baye
zid ve Mustafa için 1457 yılında Edirne'
de düzenlenen şenlikler bir ay sürmüş
tür. lll. Murad'ın Şehzade Mehmed'in 
sünneti için tertip ettirdiği eğlenceler 

ise istanbul'un fethinin 129. yıldönümü 
· olan 29 Mayıs 1 S82'de başlamış ve elli 

altı gün devam etmiştir. Şenliklere İs
tanbul'da bulunan bütün elçilerle siyasi 
temsilciler de katılmıştı . Düğün Atmey
dam denilen bugünkü Sultanahinet Mey
danı 'nda yapıldı. Gerçek büyüklükleriyle 
şekerden imal edilen dokuz fil. on yedi 
aslan. on dokuz pars, yirmi iki at. yirmi 
bir deve. dört zürafa. dokuz deniz kızı. 

sekiz ördek. on bir leylek. yirmi beş şa
hin ve sekiz turna halka dağıtıldı. Bunun 
ardından vezirler 11 S. 000 du ka altın, 

mücevherle süslü takım elbiseler, at ta
kımları, pek çok at, köle ve earlyeden 
oluşan hediyelerini takdim ettiler. Ya
bancılar da çok değerli hediyeler sun
dular. Düğün süresince her gece ziyafet 
verilmiş , havai fişek gösterileri yapılmış, 
köleler çeşitli hünerler göstermişti. 

Aylar süren hazırlıktan sonra padişa-

şenliklerinde yer alıyordu . Şenliklere ka
tılan oyunculardan her birinin hünerine 
göre adı vardı. Evliya Çelebi bunları şöy
le sıralar: Şebbaz yani hayal-i zılcıyan, 

hayal-i zıll-i tasvirciyan. kuklabaz, baş
kuklabaz, zürbaz, küzebaz. çanakbaz. si
nibaz. kasebaz. perendebaz. kağıdbaz. 

kadehbaz, hokkabaz, beyzabaz, küleh
baz. yuvarlakbaz, ayinebaz. çerhbaz, şem
şirbaz, paçlebaz. sürmebaz, maymunbaz. 
köpekbaz, ayubaz, himarbaz, yılanbaz. 
Bunlar Karagöz oynatan, alet ve hayvan
larla gösteri yapan kimselerdi. Evliya 
Çelebi ayrıca bu oyuncuların hünerleri
ni nasıl sergiledikleri hususunda da ay
rıntılı bilgi vermektedir (Seyahatname, 1, 
625 vd ). 

Osmanlı eğlencelerinde üç boyutlu süs
lemeye büyük önem verilmiştir. Şenliğin 
yapılacağı yer baştan başa süslenirdi. 
Şehzade Mehmed'in sünnet düğününde 
de görüldüğü gibi "sükker nakkaşları " 

tarafından imal edilen ve çeşitli hayvan, 
insan ve eşya şeklinde kimi bir kişinin 
taşıyabileceği, kimi ancak tekerlekli ara
balarla taşınabilen dev şekerlemeler bu
lunurdu. Suni kaleler, kayıklar. kuklalar. 
otomatlar bu şenliklerde yer almaktay
dı. Dramatik savaş gösterilerinin yapıl
dığı eğlencelerde binlerce havai fişekle 
bir ışık sanatı oluşturuluyordu . 

Müzik ve raks her milletle olduğu gi
bi Osmanlı eğlencelerinde de önemli bir 
yere sahiptir. Müsiki aletlerinin sayısı 

bu dönemde oldukça fazlaydı . )01, )011 ve 
)0111. yüzyıllarda kullanılan belli başlı çal
gılar şunlardır: Ney, ud, kanun, tanbur, 
santur. kemençe, çöğür, kopuz, daire. 

zurna, nakkare. zil. bağlama. nefir, da
vul. kös, rebap. mizmar, ıslık, pişe, nüz
he ve müsikar. 

Osmanlı eğlencelerinde söz sanatları
nın da büyük önemi vardı. Meddahlık, 

Karagöz ve kuklanın bir bölümü ile hak
kabazlık ve orta oyunu bütünüyle söz ve 
ifade gücüne dayanıyordu. Nitekim or
ta oyununun bir adı da "meydan-ı sü
han"dı. 

Osmanlı şenliklerinin en önemli unsur
larından biri geçit alaylarıdır. Özellikle 
devlet erkanının çok gösterişli giyim ku
şamlarıyla süslü cins atlar üzerindeki 
geçişleri. değişik sanat ve maharetlerin 
sergilendiği esnaf alayları, nahıllar bu 
eğlencelere renk katardı. 1582 ·de yapı
lan s ür- i hı tan sırasında 170 çeşit mes
lekten esnaf geçit yapmıştı. Her esnaf 
grubu kendi sembolü olan bayrağı taşı
yarak geçerdi. Mesela takkeci ve pabuç
çular, altın ve gümüş simli kumaştan al
tın ve gümüş sırma saçaklı takke ve pa
puçlar; Türk terzileri, biri üzeri altın harf
lerle işli kırmızı. öteki sarı-kırmızı iki bay
rak; sahaflar yeşil kenarlı kırmızı- beyaz 
bayrak taşırlardı. Bayramlardaki esnaf 
alayları Cumhuriyet döneminde de de
vam etmiştir. 

Osmanlılar 'da evlenmeler sırasında 

düzenlenen ve "sür-i cihilz" adı verilen 
şenlikler de sünnet eğlencelerine ben
zemektedir. Esasen sünnet için yapılan 
eğlenceler bazan nikah merasimlerine 
karışırdı. 

Padişahlar sadece sünnet, nikah vb. 
vesilelerle değil istedikleri her zaman 
eğlenecek bir vasıta bulurlardı. III. Se-

hın devlet erkanını kabUlÜ ile başlayıp La le Devri'nde Istanbul 'da yapılan şenlik l eri tasvir eden iki minyatür ( Surname-l Vehbr. TSMK. lll. Ahmed. nr. 3593, vr. 54'. 74'1 

belli bir programa göre devam eden eğ- ile Topkap ı Sarayı'nda yapı lan bir eğlenceyi gösteren minyatürlü sayfa(/. Ahmed Albümü. TSMK. Bagdaı Köşkil. nr. 408. vr. 19·' ) 

lenceler cirit karşılaşmaları ; çengilerin. 
tulumcuların. çemberbaz, şişebaz. cam
baz. ateşbaz. tasbaz, gözbağcı, tiryaki 
gibi hüner sahiplerinin ve çeşitli hayvan 
terbiyecilerinin gösterileri; gölge oyun
ları ; mehterleri n, oğlanların ve esnafın 
geçiş alayları; tersanelileri n savaş gös
terileri , ip üstünde kalyonları savaştır
maları; havai fişekli gece gösterileri; at 
ve atı cı lık yarışları; ziyafetler. kabuller 
ve hediye sunmalar şeklinde özetlene
bilir. Bu düğünler sırasında şeyhülislam. 
kadılar. imam ve hatipler, seyyidler ve 
şeyhler için ayrı ayrı şölenler tertiplenir
di. Günümüz sirklerinde bulunan çeşitli 
seyirlik oyunların hemen hepsi Osmanlı 
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Jim'in Sırkcltibi Ahmed Efendi Tara
fından Tutulan Ruzname adlı eserde 
padişahın günlük hayatıyla ilgili bilgiler 
arasında eğlenceler oldukça fazla yer 
tutar. Bunlardan bazıları şöyledir: At. 
atış, güreş müsabakaları, tomak oyunu. 
cambaz. çengi ve Frenk rakkaslarının 

gösterisi, hakkabaz oyunları, Frenk ope
rası , gölge oyunları. yelken bezinden ba
lon uçurulması. meddahiarı temaşa ve 
mOsiki kanserleri. Bu dönemde Osmanlı 
sultanlarının Batı ile olan münasebetle
rinin eğlencelerine de yansıdığı görülür. 

Bursa. Edirne, istanbul gibi başşehir
lerde padişah . ayan ve eşraf tarafından 
düzenlenen görkemli şenlikler karşısın
da halkın nikah, sünnet vb. vesilelerle 
tertipiediği eğlenceler çok sade kalır. 

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Os
manlı ülkesinde çok farklı milletierin bu
lunması . bunların farklı dini ve kültürel 
yapıda olmaları farklı eğlence tarzları 

ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte gü
nümüze kadar devam eden halk eğlen
celeri zengin bir kültür oluşturur. Tür
kiye'nin her tarafında yöre halkının ken
dine has eğlenceleri, seyirlik oyunları. 

sohbetleri vardır. 

Eğlencelerin toplum psikolojisi açısın
dan büyük bir önem taşıdığı inkar edi
lemez. Hz. Peygamber' in kadın erkek 
herkesin bayramiara katılmasını, elbi
sesi olmayanların dahi arkadaşlarından 
ödünç alarak bunu mutlaka gerçekleş
tirmelerini emretmesi dikkat çekicidir 
(Buharl, "'İdeyn", 20) Batı'da özellikle 
Fransız devriminden sonra birlikte eğ
lenmenin önemi daha iyi anlaşılmıştır . 

Robespierre. tabiattaki en büyük nes
nenin insan ve en muhteşem gösterimin
de halk topluluklarının bir araya gelme
si olduğunu söyler. J. J. Rousseau. tiyat
royu büyük şehirlerin yozlaşmış sanatı 
olarak gördüğü halde şenlikleri insanlar 
arasındaki engellerin kalkmasına. kar
deşlik bilincinin güçlenmesine ve çıkar 

çatışmalarının önlenmesine vesile teşkil 
eden davranışlar olarak görür (And. Os· 

manll Şenliklerinde Türk Sanat/an, s. 5). 

Durkheim de toplu olarak yapılan dini 
merasim ve şenliklerin fertleri bir ara
ya getirmek. aralarındaki sosyal bağları 
güçlendirmek, kültür mirasının. gele
neklerin ve inançların canlanmasını sağ
lamak, mutluluk ve huzur getirmek gibi 
fonksiyonlarından söz eder (a.g.e., s. 3). 

Çağdaş sosyal psikolojide her şeyden 
önce bir heyecan hali olarak değerlen
dirilen eğlencenin masum haz arayışına 
cevap verdiği, monotaniuğu durdurarak 

XIX. yüzyılda bi r cirit oyununu gösteren L. Fuh rman·ın 

gravürü (E. Raczyılski , Maferische Reise in einigen Prouinzen 

des Osmanisehen Reichs, Breslau 1825. Jevha 10) 

yenilikler getirdiği. uyuşmazlık, karma
şıklık. beklenilmezlik, düzensizlik gibi 
özellikleri sayesinde organizmayı optimal 
uyanıklık ve verimlilik seviyesine ulaştır
dığı. sosyal kaynaşma ve dayanışmanın 
gelişmesine katkıda bulunduğu kabul 
edilir. Eğlence bazı islam alimlerince de 
bu olumlu yönleriyle değerlendirilmiş ve 
aşırılığa kaçmamak şartıyla insanın ça
lışma. ibadet etme türünden asli ve cid
di görevlerini daha güzel yapmasına yar
dımcı bir faaliyet olarak düşünülmüş
tür. Gazzall oyunun kalbi rahatlatacağı
nı . ağırlık ve sıkıntıyı gidereceğini söy
ler. Ona göre gönül ağırlaştığı zaman 
körleşir ve tembelleşir. Gönlün yatıştırı
larak huzura kavuşturulması ise yeni
den harekete geçmesini sağlar. Mesela 
haftanın her günü devamlı ders okumak 
insanı yorar ve bıktırır : fakat arada ya
pılacak bir tatil ona yeniden şevk verir. 
Devamlı ibadet de kişiyi tembelleştirir; 

bu durumda dinlenme insanın neşe ve 
azmini arttırır. Bu sebeple oyun ve eğ
lence ciddi çalışmaya da yardımcı olur. 
Gazzall eğlenceyi yorgunluk ve tembel
lik hastalığına karşı kalbin devası ola
rak görmektedir. Ne var ki bu eğlence 
ölçülü ve mubah olmalıdır. Hastalıkları 

tedavi eden ilaçların fazlası gibi oyun ve 
eğlencelerin fazlası da zararlıdır. Ona 
göre ölçüye uyularak yapılan eğlenceler 
asıl ibadetlerin ifası için bedene dinçlik, 
ruha şevk kazandıracağından nafile iba
det hükmündedir (ihya', ı ı . 366) 

Eğlencede ölçüyü ayarlamanın zorlu
ğu. ayrıca İslam topraklarının genişle
mesi karşısında İslam kimliğini yabancı 
kültürlerin etkisinden koruma ihtiyacı 

gibi faktörler. bir kısım ulemanın bazı 
eğlence türlerine karşı sert bir tavır or
taya koymasına sebep olmuştur. Bu ara
da sahih olmayan bir kısım hadisleri ve 
konuyla ilgisi bulunmayan bazı ayetleri 

EGLENCE 

müzik ve eğlencenin haramlığına delil 
sayanlar da olmuştur. İbn Hazm. şarkı
nın haram oluşuna delil gösterilen bü
tün rivayetlerin uydurma olduğunu be
lirtir (bk Muhammed Gazali , s. 114) Ket
tani'nin et-Teratfbü'l -idariyye'de ver
diği bilgiye göre (ll. 35 ı -3 52) Mutahhar 
b. Tahir ei-Makdisl mOsikiyi haram sa
yanların görüşlerini reddetmiş, bu hu
sustaki rivayetlerin sahih olmadığını is
patlamış, sahih hadisiere dayanarak def. 
nefesli ve telli çalgılar ça lmanın mubah 
olduğunu belirtmiştir. Gazzall de naslar
dan ve genel ilkelerden hareketle mOsi
kinin helal olduğunu. aksini gösteren 
delillerden bir kısmının uydurma olup 
bir kısmının da arızf bir durum arzetti
ğini ortaya koymuştur. Gazzall, i nsanın 

aklının ve duyularından her birinin ken
dine has bir özelliği ·olduğunu ve bu özel
liğine göre zevk aldığını belirtirken çağ
daş psikolojinin tesbitleriyle paralellik 
göstermiştir. Buna göre gözün zevki gü
zel şeyleri görmek ise kulağın zevki de 
güzel şeyleri dinlemektir. MOsikinin gö
nül üzerindeki etkisini önemle vurgula
yan Gazzall, mOsikiden etkilenmemeyi 
ruhsal bir bozukluk ve bazılarının tabia
tında bulunan bir kabalık olarak değer
lendirir (ihya', ll , 35 1; ayrıca bk. MOSiKil 

İbn Kuteybe, eğlenceye dair çelişkili 
gibi görünen hadisler konusundaki so
ruları cevaplarken Beni İsrail ' in dininde 
mevcut birtakım meşakkatlerin İslam 
ümmetinden kaldırıldığını belirtir: bu 
arada eğlence isteğinin insanın tabia
tında var olduğunu, tabiat ve huylara ise 
karşı gelinemeyeceğini söyler. Bu ara
da, "AIIah 'ın elçisinde sizin için güzel bir 
örnek vardır " (ei-Ahzab 33/2 ı ı mealin
deki ayeti hatırlatarak şöyle der: "ResO
Iullah müslümanlar da şakalaşsınla r di
ye şaka yapm ış. dirkele oynayanlara. 'Oy
nayın ey Erfide oğulları! Yahudiler dini
nizde müsamaha olduğunu an lasın l ar' 

(Müsned, VI, 116) demiştir" . ResOluilah 
bununla nikahı ilan için. ziyafetlerde de 
sevinci izhar için oynanan oyunları kas
tetmektedir. İbn Kuteybe, Hz. Peygam
ber ve ashabının şakaya ve eğlenceye 

izin verdiklerini söyler ve bu türden bir 
kısım toplantılara katıldıklarını göste
ren bazı örnekleri zikreder (Te ' uflü mu!]· 

telifi'l· f}adfş, s. 181 - 184) 

Resül-i Ekrem. bayramlarda def çalıp 
İslam ahlakına aykırı olmayan bir kıya
fetle şarkı söylenmesine izin vermiştir . 

Bir bayram günü Hz. Aişe'nin huzurun
da def çalıp şarkı söylemek suretiyle eğ
lenen cariyeleri, "Resülullah · ın evinde 
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şeytan nağmeleri ha!" diyerek azarlayan 
Hz. Ebu Bekir' e, "Her toplumun bir bay
ramı var, bu da bizim bayramımız" (Bu
harf, "'İdeyn", 3) diyerek müdahale et
miştir. Bazı müslümanlar, Ebu Bekir'in 
sözündeki "şeytan nağmeleri" ifadesine 
bakarak mGsikiyi haram sayarken Hz. 
Peygamber'in iznini göz ardı etme gibi 
bir hataya düşmüşlerdir. ibn Mace'nin 
naklettiğine göre iyaz ei-Eş'ari Enbar'
da bayram şenlikleri yapılmadığını gö
rünce, "Neden ResGiullah'ın huzurunda 
oynandığı gibi siz de oyunlar oynamıyor
sunuz, şaşıyorum!" demiştir (İbn Mike, 
"İkiime", 163) 

Dindar bir devlet adamı olan Selahad
din-i EyyGbi gölge oyunlarını seyretmeyi 
severdi. Selahaddin, dönemin bazı alim
lerine böyle bir temsili seyrettirerek on
lardan fetva almıştır (Alaeddin el-GazzG
lT, ı. 78-79) EbüssuGd Efendi de gölge 
oyununu sonuna kadar seyreden bir ima
rnın görevden alınmasının gerekli olup 
olmadığı hususundaki bir soruya, "Eğer 
ibret için nazar edip ehl-i hal fikriyle te
fekkür ettiyse gerekli olmaz" diye ce
vap verir (Düzdağ, s. 200). 

Gerek Hz. Peygamber'in zaman zaman 
bazı eğlenceleri seyretmesi, ashabını bay
ram ve düğün gibi özel günlerde eğlen
celere teşvik etmesi, hatta düzenlenen 
eğlenceleri durdurmak isteyenlere en
gel olması, gerek daha sonraki dönem
lerde birçok alimin aynı yöndeki görüş 
ve fetvaları ve gerekse bütün islam ta
rihi boyunca müslüman toplumların ken
di örtlerine göre değişik şekillerde eğ
lenceler düzenlemesi, ilke olarak eğlen
cenin meşru ve mubah olduğunu gös
termektedir. Buna aykırı görüş ve fet
valar hem genel islami yaklaşımla ve ta
rihi uygulama ile hem de psikolojik ve 
sosyal bir varlık olarak insan gerçeğiyle 
bağdaşmamaktadır. Bununla birlikte di
ğer alanlarda olduğu gibi eğlencede de 
niyet, amaç ve davranış biçimi bakımın
dan islam düşüncesi ve ahlakının ölçü 
alınması ve din kurallarına uyulması ge
rektiğinde şüphe yoktur. 

Eğlencenin meşruiyeti tartışılırken onun 
fert ve toplumların inanç ve kültürleri
nin, kimliklerinin şekillenmesindeki rolü 
de dikkatten uzak tutulmamalıdır. Özel
likle eğlendiren zümreterin tarihin hiçbir 
döneminde görülmemiş biçimde önem 
kazandığı, milyonları etki alanına çekti
ği ve iletişim tekniğinin dünyayı küçült
tüğü günümüzde eğlence dini gelenek-
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!erin. milli benlik ve kültürün korunma
sı açısından vazgeçilmez bir önem ka
zanmıştır. Modern araştırma ve tesbit
ler, insanların bedeni ve zihni meşguli
yetlerinin büyük bir artış gösterdiği ça
ğımızda eğlenmeye her zamankinden 
daha çok ihtiyaç duyan fertterin bu ihti
yaçlarını yabancı eğlencelerle karşıla

maları halinde büyük ölçüde kendi top
lumuna yabancılaşmaya, onun bir ferdi 
olmaktan çıkmaya, kendi milli, dini ve 
kültürel duyarlılığını kaybetmeye, oyun
larını oynadığı, benimsediği grubun ve
ya kültürün insanı olmaya başladığını 

göstermektedir. 

Sonuç olarak islami adaba ve genel 
ahlak kurallarına uygun düşmesi, içki, 
kumar. fuhuş gibi dinin haram kıldığı 

şeylerden arınmış olması şartıyla oyun, 
mOsiki ve yarış türünden eğlenceterin 
meşru sayılması gerektiği anlaşılmak

tadır. Esasen çeşitli devirlerde farklı eğ
lence türlerinin geliştiği dikkate alınırsa 
eğlence kabilinden davranışların folklo
rik unsurlara, gelenek ve görenekiere 
bağlı tür ve şekillerinden ziyade bu dav
ranışların ahlaki ve dini prensiplerle uyu
şup uyuşmadığı, eğlendirmenin ötesin
de tahripkar gayeler taşıyıp taşımadığı 
önem kazanmaktadır. Bu sebeple isla
mi ölçülere göre müstehcen sayılabile
cek, doğrudan ya da dalaylı olarak islam 
dinini, bu dinin itikad, ibadet, ahlak esas
larını, düşünce ve hayat tarzını, üstün 
şahsiyetlerini, kurumlarını ve şiarlarını 

tahrif ve tezyife yönelecek her türlü eğ
lence gayri meşrGdur. Ayrıca islam dini
nin dokunulmaz saydığı ve genellikle ırz 
kavramıyla ifade edilen insanların ma
nevi şahsiyetlerini , namus, şeref ve di
ğer kişilik haklarını hedef alan eğlence
ler de meşru ve mubah sayılamaz. Ni
hayet eğlenceyi bir dinlenme ve rahat
lama aracı olmanın ötesine taşırarak in
sanların din ve dünya hayatıyla ilgili fa
aliyetlerinde etkinlik ve verimliliklerini 
zaafa uğratan olumsuz bir amil haline 
getirmek de islam dininin eğlenceyle il
gili müsamaha sınırını aşar. 
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