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riyat yapma, gazetelere ilan verme, cami
lerden savaş şehidleri için okutulan mev
lidlerden sonra cemaatten bağış topla
ma, dernek rozeti satma vb. şekillerde 
daha da genişleterek devam ettirmiştir. 
ianeye sadece Anadolu ve Rumeli halkı 
değil Romanya'dan Bosna'ya, Afganis
tan'a ve Hindistan'a kadar hemen bütün 
İslam dünyası katılmıştır. 25.000 altın ve
ren Sultan Reşad başta olmak üzere dev
ri n birçok devlet büyüğü de yardıma işti
rak etmiştir. 
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İBADAN 

Nijerya'nın 

güneybatısında bir şehir. 

_j 

_j 

Oyo eyaletinin merkezi ve ülkenin La
gos'tan sonra ikinci büyük şehridir. Sahil
den yaklaşık 160 km. kuzeyde yedi küçük 
tepe ile bunların arasındaki vadiler üze
rinde kurulmuştur. Kurulduğu yerin or
man ve savan bölgelerinin sınırında bu
lunmasından dolayı Yoruba dilinde "sa
van kıyısı" anlamına gelen Eba Odan'dan 
bozulma ibadan adıyla anılır. İklimi sıcak 
ve rutubetli olup mart ayının ortasından 
eylüle kadar yağmurlu, kasımdan marta 
kadar da kuru geçer. Nüfusu 1.584.668'
dir (ı 999 tah.) . Bunun o/o 90'ını Oyo, ife, 
ileşa. Ebga ve icebular'dan meydana ge
len Yoruba halkları , geri kalanını da Hev
sa ve Fülanller gibi diğer Nüeryalılar ile az 

· · sayıdaki Avrupalı. Amerikalı ve Asyalı ya
bancılar oluşturur_ Şehirde müslümanla
rın oranı % 70'e yaklaşırken ikinci sırayı 
hıristiyanlar alır; mahalli diniere mensup 
olanlar son derece azdır. 1913'te yapılan 
bir sayıma göre ibadan'da yaşayanların 
ancak o/o 35'i müslümandı; bu oran 1953'e 
kadar o/o 60'a ulaştı. Bunlardan Kadıyani 
(Ahmediyye) olan küçük bir grubun dışın
dakilerin tamamı Sünni ve Malik!' dir. 

İbadan'a İslamiyet kuzeyden gelen tüc
carlar ve daller (tebliğciler) vasıtasıyla gir
miştir. 1830'larda iıorin'den gelen Hevsalı 
Ahmed Kıfu ve Osman b. Bekir adlı iki din 
adamı kurdukları medreselerde hocalık 
yaparak islam ' ı yaymaya çalıştılar ve kı-

ibadan'dan 
bir görünüş -

Nüerva 

sa zamanda burayı İslami eğitim merke
zi haline getirdiler. XIX. yüzyıl boyunca 
idareciler İslamiyet'in önemini görerek 
imam tayinlerini bizzat üstlendiler. Aynı 
yüzyılın ortalarından itibaren bölgede gü
cünü hissettiren ingiltere'nin burayı sö
mürge yönetimine katması üzerine halk 
kilisenin ve misyonerierin yoğun faaliyet
lerine karşı bir tedbir ve tepki olarak grup
lar halinde islam'a girmeye başladı. Bu
gün ibadan'da din eğitimi, camiierin ku
ruluşu ve bakımıyla ilgilenen resmen teş
kilatianmış pek çok islami dernek ve ce
maat mevcuttur. Merkez Camii'nin yöne
timi ve her türlü meseleleriyle ilgilenen 
ulema konseyi, bu caminin başimamı ile 
iki yardımcısını seçme yetkisine de sahip
tir. Şehirde Kur'an, hadis, fıkıh ve tefsir 
gibi dini ilimierin okutulduğu orta öğre
tim seviyesinde çeşitli okullar faaliyet ha
lindedir. Bu okulların başlıcaları şunlar
dır : lslamic High School, lsabat -ud- Deen 
Girls Grammar School. Ahmediyye Gram
mar School, el-Ma"hedü'l-Arabl en-Nidrl, 
Medresetü'n-Nehdati'l-Arabiyye. Medre
setü'l-Mübareke. Bunların dışında Coun
cil of Muslim Youth Organisations. Mus
lim Sisters Organisation gibi dini kuruluş
lar da faaliyet göstermektedir_ 

Avrupalı sömürgecilerin istilasından ön
ce ortaya çıkan ibadan'ın ne zaman kurul
duğu kesin olarak bilinmemektedir_ XIX. 
yüzyılın başlarında, bugünkü şehrin altın
da kalan yedi tepeden Mapo'nun üzerin
de küçük bir köy vardı. 1820 yıllarında Dyo 
Devleti'nde meydana gelen iç çatışmalar
dan kaçan bir grup Yoruba askeri buraya 
gelerek köyün yakınında kamp kurdu. Bu 
sırada Oyo Devleti iç karışıklıklar ve dış 
baskılar sebebiyle yıkılma sürecine gir
mişti: kuzeydeki Fülanller güneye doğru 
ilerleyerek Yorubalar'ın ülkesine nüfuz et-



mekteydiler. Bu sebeple Mapo yakının
daki askeri kamp karışıklıklardan kaçan 
göçmenlerin sığınağı oldu ve daha son
raki yıllarda hızla büyüyerek 1850'lerde 
60.000 nüfuslu bir şehir haline geldi; yüz
yılın ikinci yarısında da gelişimini sürdü
rerek diğer tepeleri kapladı. XX. yüzyılın 
başında (ı 9 ı ı) 175.000'i aşkın nüfuslu, 
etrafı surlarla çevrili müstahkem bir şe
hir devleti durumundaydı . Günümüzde 
surların kuşattığı alanın çapı 5 kilomet
redir. İbadan ingiliz sömürge idaresinin 
denetimine geçince mahalli önderlerin 
etkisi azaldı. Şehir daha sonra Oyo hü
kümdarının (Alafın) hukuki ve dini otori
tesine bağlandıysa da bu bağlılık çok za
yıf olduğundan kısa sürede son buldu. 
Sömürge yönetiminin, bölgenin iç kesim
Ierinde elde edilen kakao gibi ürünleri sa
hile ulaştırmak amacıyla Lagos'tan bura
ya demiryolu döşemesi ve ardından bu 
hattı kuzeydeki Kana'ya kadar uzatması 
üzerine İbadan'ın ekonomik hayatında 
büyük bir canlılık meydana geldi; ll. Dün
ya Savaşı'ndan sonra Nüerya sömürgesi 
üç federe bölgeye ayrılınca İbadan, Yoru
balar'ın çoğunlukta bulunduğu Batı Ni
jerya'nın , bağımsızlığın kazanılmasından 

(ı Ekim ı 960) sonra da Oyo eyaletinin 
merkezi oldu. 

Günümüzde Lagos'a ve kuzeydeki şe
hirlere demiryoluyla bağlı olması avanta
jından başka işlek bir hava alanına da sa
hip bulunan İbadan Nüerya'nın en önem
li ticaret. endüstri ve eğitim merkezlerin
den biridir. Çevresindeki verimli toprak
Iarda gelişmiş bir tarım (pamuk, tütün, 
kakao , hurma) yapılan şehrin ekonomik 
hayatında ticaret. el sanatları, iplik eğir
me ve boyama, dokumacılık, çömlekçilik, 
demircilik, mobilyacılık, matbaacılık ve 
motor- otomobil tamirciliği gibi küçük 
çapta endüstri kolları önemli yer tutmak
tadır. Aynı zamanda bir ilim ve kültür 
merkezi olan İbadan'da üniversite öğre
timi, 1934'te sömürge yönetiminin ihti
yaç duyduğu memurların yetiştirilmesi 
için kurulan Yaba Higher College'la baş
lamıştır. Daha sonra 1948'de bağımsız
Iıktan sonraki adıyla İbadan Üniversitesi 
açılmış ve kısa sürede ülkenin en önemli 
üniversitesi haline gelmiştir; halen bün
yesinde barındırdığı pek çok fakülte ve 
enstitü ile yerli ve yabancı öğrencilere 
eğitim vermektedir. Bunların dışında şe
hirde çeşitli teknik enstitülerle araştırma 
kurumları da bulunmaktadır. Ülkenin en 
geniş kitap koleksiyon una sahip üniversi
te kütüphanesiyle başşehirdeki milli ar
şivin bir kolu da yine buradadır. 
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Kulun Allah'a karşı sevgi, saygı 
ve bağlılığını gösteren 

duygu, düşünce ve davranış 
biçimleri için kullanılan terim. 

_j 

A) Etimoloji ve Tanım. Sözlükte "boyun 
eğme, alçakgönüllülük, itaat. kulluk. tap
ma, tapınma" anlamlarına gelen ibadet 
dini bir teri m olarak insanın Allah'a saygı, 
sevgi ve itaatini göstermek. O'nun hoş
nutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya 
koyduğu belirli tutum ve gerçekleştirdi
ği davranışlar için kullanıldığı gibi daha 
genel olarak aynı mahiyetteki düşünüş. 
duyu ş ve sözleri de ifade eder; ancak ke
limenin dini içerikli belli ve düzenli dav
ranış biçimleri için kullanımı daha yaygın
dır. İslamiliteratürde genellikle bu tür 
davranış biçimleri için ibadet. insanın. 
hayatını daima Allah'a karşı saygı ve itaat 
bilinci içinde sürdürmesi şeklindeki kul
luk duyarlılığı için de ubfıdiyyet ve ubfı
det terimlerine yer verilmiştir. Bir tanı
ma göre ubüdiyyet "kulun Allah'ın yap
tıklarından memnun olması" , ibadet ise 
"O'nun razı olacağı işleri yapması"dır (Li· 
sanü' l·'Arab, "'abd" md.; Tacü' l-'arüs, 
'"abd" md .) Buna göre ibadette belirli 
davranış şekilleri öne çıkarken ubüdiyyet
te ahlaki ve manevi öz ağır basmaktadır. 
Bununla birlikte böyle bir özden yoksun 
olan davranışlar ibadet sayılmaz. Nitekim 
ibadetin bütün tanımlarında "taat. hu
dü'. zül" kelimelerinin tekrar edildiği gö
rülmektedir. Mesela Fahreddin er-Razi 
ibadeti "saygının en ileri derecesi" diye 
tanımlarken (Me{atf/:ıu'l-gayb, XIV, I 59) 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, ibadet kavramı
nın hem sevgi hem de itaat unsurlarını 
içerdiğini, bu özelliklerin ikisini birden ta-
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şımayan davranışların ibadet sayılamaya
cağını belirtir (Medaricü's-salikin, I, 58). 

Genellikle tasawufı kaynaklarda yukarı
daki anlamıyla ubüdiyyete daha çok önem 
verilirken (mesela bk. Kuşeyrl. ll. 428-432) 

Ragıb ei-İsfahil.nl ibadeti "alçak gönüllü
lüğün en ileri derecesi". ubüdiyyeti ise 
"alçak gönüllülüğün dışa vurulması" şek
linde açıklamakta . dolayısıyla i badeti ubü
diyyetten daha önemli görmektedir (el· 
Müfredat, "'abd" md ) Yine Ragıb ei-İsfa
hani i badetin biri zorunlu. diğeri iradeye 
bağlı olmak üzere iki şeklinin bulunduğu
nu belirtir (a.g.e., "sed", '"abd" md.leri). 
Evrendeki bütün varlıkların Allah'ın karşı 
konulamaz yasalarına boyun eğmiş bir 
halde işlevlerini sürdürmeleri zorunlu iba
det olup bazı ayetlerde bu ibadet söz ko
nusu varlıkların "AIIah'a secde. etmesi" 
şeklinde ifade edilmiştir (mesela bk. er
Ra'd 13/15; el-Hac 22/ 18; er-Rahman 55/ 

6). iradeye bağlı ibadet ise akıl sahibi var
lığın h ür iradesiyle yapması istenen, bu 
sebeple de sorumluluğa. mükafat veya 
cezaya konu olan kulluk şeklidir. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kulun 
Allah'a saygı ve itaatini ifade etmek üze
re "nüsük, dua, hudü', huşü', anve. rü
kü, secde, kunüt, tesbih, şükür" gibi kav
ramların da yer yer i badetle aynı veya ya
kın anlamda kullanıldığı görülür. Nitekim 
sözlüklerde bu kelimelere de "boyun eğ
me. alçakgönüllülük" anlamı verilir ve 
bunlardan bazılarının ibadet anlamında 
kullanıldığı belirtilir (Lisanü 'l-'Arab, "nsk", 
"d'av" , "\:).çl'a", "\:ı.ş'a", "'anv", "rk'a", "sed" , 
"15nt", "sb !:ı", "şkr" md.leri; Ta cü '1-'arüs, 
"nsk", "d'av", "gçl'a", "\:).ş'a", "'anv", 
"rk'a", "sed", "15nt", "sbl:ı", "şkr" md.
leri) . 

ibadet çeşitli dinlerde ve dillerde farklı 
kavramlarla ifade edilmiş, değişik biçim
Ierde aniaşılıp uygulanmıştır. Hinduizm'in 
kutsal dili Sanskritçe'de "kutsamak, ta
zim etmek" anlamındaki puja kelimesi 
i badetle ri, yani Brahmanlar tarafından 
tanımlanan mabed ibadetlerini ve ayin
leri belirtmek için kullanılır. Budizm'in 
kutsal Palidilinde "din, doktrin , doğru
luk. fazilet" anlamlarındaki dhamma ke
limesi bütünüyle dini, dini inanç ve fiilieri 
ifade eder. Ayrıca i badetle ilgili uygulama
lar için vandana kelimesi de kullanılır. Çin 
dinlerinde i badete dair uygulamaları be
lirten en yaygın kelime "manevi varlıklar, 
et, sağ el" anlamlarını taşıyan ve "bir par
ça eti sağ elle tutarak ruhlara sunmak" 
şeklinde yorumlanan chi kelimesidir. Kon
füçyüsçülüğün kutsal kitaplarından Dini 
Törenler Kitabı da "Li Chi" şeklinde bir 
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