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B) İslam Öncesi Dinlerde ibadet. Gü
nümüzde Afrika, Avustralya, Pasifik Ok
yanusu, Cava, Brezilya gibi yerlerde yaşa
makta olan veya yakın zamanlara kadar 
yaşamış bulunan ilkel kabilelerde ibadet, 
tasawur şekilleri kabileden kabileye fark
lılık göstermekle birlikte bir yüce tanrı ve
ya ondan daha alt seviyede bulunan tan
rılar ve yüksek ruhlardan oluşan varlıkla
ra tapınma ihtiyacının ortaya çıkardığı, 
genellikle insanların ferdi tecrübelerine 
dayanan davranışları ifade etmektedir. 
Afrikalı ilkel kabHelerin çoğunun diğer 
ilahi varlıkların ve ruhların üstünde bir 
yüce tanrıya da inandıkları görülmekte, 
bu yüce tanrı kabile insanı tarafından so
yut bir güç olarak algılanmakta, çeşitli 
sıfatlarla nitelendirilmekte ve bunlara 
muhtelif şekillerde ibadet edilmektedir. 
Esasen genel olarak ilkel kabHelerin dini 
anlayışları incelendiğinde bir fiili n, davra
nışın. ayinin yahut kültün ibadet olabil 
mesi için onun bir tanrı. tabiat üstü bir 
güç veya tanrılar için icra edilmiş olması

nın gerekliliği tesbit edilmektedir. 

İlkel kabile dinleri her kabilenin kendi
ne has özelliklerine göre yapılanmışsa da 
ibadetleri genelde ferdi veya cemaat ha
linde bir yüce varlığa dua etme, ona bazı 
hayvanları kurban olarak sunma, yiyecek 
ve başka şeyler takdim etme şeklinde ce
reyan etmektedir. Bununla birlikte dini 
ve din dışı törenler de birbirinden ayrıl
makta, mesela büyü nitelikli olanlar gibi 
bazı ritüel uygulamalar ibadet mahiyetin
de görülmemektedir. Evlilik merasimi, ka
bileye reis tayini vb. sosyal içerikli yerel 
kültlerle ilgili ayin ve törenierin ibadetle 
ilişkisi ya çok azdır veya hiç yoktur. 

Söz konusu dinlerin belli kurucuları ve
ya peygamberleri olmadığı gibi kutsal ki
tapları ve yazılı kaynakları da yoktur. Bu 
sebeple ibadetlerinde herhangi bir me
tin kullanılmamakta, dini ayinlerde tek
rar edilen ifadeler nesilden nesile sözlü 
olarak aktarılmaktadır. İlkel kabilelerde 
kötülüklerden korunmak, hayat, güç ve 
sağlık kazanmak ve dünyanın çeşitli ni
metlerinden faydalanmak. yağmur yağ
dırmak, bol mahsul elde etmek vb. amaç
larla tanrı veya tannlara dua etmek iba-

detin en yaygın şeklidir. Bu kabilelerde 
yüce tanrı veya tabiat üstü varlıkla diğer 
tanrılar veya ruhların yanında ata ruhları 
da önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 
Batı Afrika'da ve Avustralya yerlilerinde 
atalar en güçlü ruhi varlıklar olarak gö
rülmekte, bazı yerlerde tanrıya ve diğer 
ruhlara yapılandan farklı şekilde onlara 
da dua edilmektedir. 

İl ke l kabilelerde yüce tanrı veya tanrı
ların yardımlarını elde etmek, gazapların
dan korunmak veya günahlardan kurtul
mak için icra edilen başlıca ibadetlerden 
biri de kurban takdimidir. KabHelere göre 
değişen çeşitli kurban telakkilerine rast
lanmakla birlikte genelde sebze, alkol ve 
hayvan olmak üzere üç farklı türden kur
ban sunulmaktadır. Afrikalı ilkel kabilele
rin bir kısmına göre bazı tanrılar kanı sev
mez; onlar için sadece suyu veya alkolü 
yere dökmek, mezbahta birkaç ceviz, be
zelye veya fasulye sunmak kurban olarak 
kabul edilmektedir. Öte yandan tavuk 
kurbanının çokyaygın olduğu görülmek
teyse de koyun, keçi, köpek ve önemli 
ayinlerde boğa gibi hayvanlar da kurban 
olarak sunulmaktadır. Ferdi n ruhlarla iliş
kisini devam ertirmek için günlük basit 
kurbanlar söz konusu olduğu gibi kurak
lık vb. tabii afetierin meydana geldiği za
manlarda bütün aile veya klanın da katı
lımıyla koyun veya boğaların sunulduğu 
merasimler düzenlenmektedir. Bu mera
simlerde bütün halk bir araya gelerek hay
vanın kesilmesini seyretmekte, etinden 
yemekte, bu arada bir reis veya rahibin 
yönetiminde dua edilmektedir. Bazı Afri
kalılar'ın büyük kayalıklarda veya coşkun 
nehirlerde ruhların bulunduğuna inan
dıkları ve inayetlerini kazanmak yahut 
gazaplarından korunmak için onlara bazı 
şeyleri takdim ettikleri de görülmekte
dir. Doğu Afrika'da ölü kültü çok yaygın 
olup diğer ruhlara nisbetle onlara daha 
çok kurban sunulmaktadır. 

İlkel kabilelerde milbed ve mezbah di
ni hayat açısından önemli kurumlardır. Af
rikalılar yüce tanrıyı her yerde hazır, güç
lü ve sınırsız kabul ettikleri için onun bir 
mabede sığdırılamayacağını düşünerek 
ma bed ve mezbahları diğer tanrıları için 
yapmışlardır. Milbedler genellikle geo
metrik şekillerde olup büyük ma bedler 
bile ancak bir veya iki odalıdır. Tropikal 
bölgelerdeki milbedler sadece rahiplerin 
girdiği kutsal bir mekanla diğer insanla
rın bulunduğu avludan ibarettir. Köylerde 
ise mahalli "baş tanrı" için ayrılmış kutsal 
bir yer ve takdirnelerin sunulduğu ağaç 
veya taştan inşa edilmiş mezbahlar bul u-
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nur. Bu kutsal mekanlar genellikle yaban
cılara kapalıdır. 

ibadet genellikle ferdi tecrübeye da
yanmakla birlikte aile veya köy halkı da 
kabile reisinin yahut rahibin yönetiminde 
toplu ayinler icra eder. Afrika kabilelerin
de bazı dua ve kurban ayinlerini kabile 
reisieri veya din adamları yönetmektedir. 
Pek çok ilahi varlığa ait kültün hakim ol
duğu Batı Afrika'da özel olarak eğitilmiş, 
ayin sırasında farklı elbise giyen rahipler 
mevcuttur. Atalar için takdim edilen kur
ban törenlerini ise genellikle köyün reisi 
veya yaşiısı yönetir. Bunun yanında çeşit
li kabilelerde kahinlik veya ilkel seviyede 
doktorlukyapan ve vecd halinde birtakım 
dini tecrübeler yaşayan kişiler de bulun
maktadır. Sibirya ve Orta Asya'da yaşayan 
Moğol ve Türk kabilelerinde ayinleri yöne
ten, kötü ruhları kovmak suretiyle hasta
ları iyi eden ve gelecekten haber veren 
karnlar (şaman) vardır. Eskimalar arasında 
da çeşitli ayinleri yöneten şamanlar mev
cuttur. Malenezyalı kabilelerde diğer var
lıklar gibi bazı insanların da "mana" ola
rak ifade edilen güce sahip bulunduğuna 
inanılmaktadır. Polinezyalı kabilelerde de 
rahiplerin imtiyazlı bir konuma sahip ol
duğu bilinmektedir. 

ibadet vakitleri mahalli şartlara göre 
değişmekle birlikte genelde fertler, bir 
rahibe ihtiyaç duymadan her sabah ken
dilerinin veya ailelerinin özel kutsal me
kanına girerek dua ederler. önemli bir 
işe girişirken, vahşi hayvanlardan korun
mak için ava çıkarken, güvenli bir şekilde 
geri dönmek için yolculuğa başlarken dua 
edilir, kurbanlar adanır. Kabile reisinin ve
ya bir rahibin yönetiminde toplu olarak 
gerçekleştirilen ayinlerin çoğu tarımla ya
hut toplu yapılan işlerle ilgilidir. Tarlalar 
ziraata hazır olduğunda ürünün verimli 
olmasını sağlamak, kaza ve yılan sakma
larına karşı korunmak amacıyla dua edi
lir, ayinler yapılır. Bunların dışında kabi
lelerin kendilerine göre kutsal saydıkları 
günlerde, mesela genç erkek ve kızların 
ergenlik çağına girdikten sonra toplumun 
yetişkin üyeleri arasına katılmaları sıra
sında dini ayinler icra edilmektedir. 

Hindistan kökenli dinlerde ibadet ge
nel olarak Sanskritçe "puja" kelimesiyle 
ifade edilir. Hinduizm'de ibadet, ferdin 
ve toplumun mutluluğu üzerinde etkili 
olduğu kabul edilen ve dinin tarihi seyrin
de farklı fonksiyon ve isimlere sahip bulu
nan tanrılar için yapılmaktadır. Her Hin
du, tenasüh (samsara ) sistemi bakımın
dan önceki hayatının bir sonucu olarak 
içinde doğduğu kast sınıfına göre birta-
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kım dini görevlerle yükümlüdür. Dolayı
sıyla ferdin şimdiki hayatını öncekinin, 
gelecek hayatını da şimdikinin belirleye
ceği şeklindeki sebep-sonuç prensibine 
dayalı bir ilahi adalet (karma) fikriyle ru
hun bir bedenden ötekine geçerek ölüm
den sonra tekrar önceki hayatının netice
sine göre yeniden dünyaya geleceği şek
lindeki tenasüh anlayışı Hinduizm'de iba
detin akldevi temelini oluşturur. Bu din
de ibadet ferdi olup ana hatlarıyla tann
lara dua etmek, kurban ve takdime sun
mak, oruç tutmak ve kutsal yerleri ziya
ret etmekten ibarettir. Çeşitli türleriyle 
yoga da bir ibadet şeklidir. 

Hinduizm'de dua etmeye, Vedalar'ı oku
maya ve çalışmaya bir tür besmele olan 
"om" ile başlanır. ibadetten önce yıkanıp 
temizlenmek ve yiyecekleri sınıriayarak 
belli bir perhiz uygulamak suretiyle hazır
lık yapılır .. Kadınlar Vedalar'ın ve kutsal 
ilahilerin okunduğu ibadetlere katılmaz
lar, onlar sadece ibadet kaplarını temiz
leyip yemek hazırlarlar. ibadetlerde 1 08 
taneli tesbih kullanılır. Rahiplerin (brah
man) omuzdan bele doğru doladıkları kut
sal beyaz ipleri pamuktan, hükümdar sü
lalesiyle savaşçılarınki kendirden, tüccar, 
esnaf ve çiftçi sınıfının ki ise yü nden yapıl
mıştır. 

Kurban, yılın belirli dönemlerinde ve 
ferdi n hayatındaki bazı yükümlülükleriyle 
ilgili olarak düzenli veya isteğe bağlı ola
rak ihtiyaç duyulduğunda sunulan kur
ban olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Do
ğum, evlilik ve cenaze kurbanları sadece 
evde icra edilir. Önceleri istisnai durum
larda insan da kurban edilirken zamanla 
bu adet ortadan kalkmış, yalnız boğa, 
koç, teke gibi hayvanlar kurban edilmeye 
başlanmıştır. Tannlara ayrıca süt. pirinç, 
arpa, un ve bunlardan yapılan yiyecekler
le bahar bayramındasoma bitkisinden ha
zırlanan soma kurbanı takdim edilmekte, 
senenin belli günlerinde ve bayramlarda 
yemek yememek veya bir şekilde perhiz 
yapmak suretiyle oruç tutulmaktadır. 

Himalaya'nın yüksek tepeleri, Brinda
ban ve Benares şehirleri, sevap kazan
mak için suyunda yıkanılan Ganj ve Jum
na (Yamuna) nehirleri Hinduizm'de kutsal 
sayılır ve her yıl bu mekanlar hac amacıy
la ziyaret edilir: ma bedler de ibadet niye
tiyle ziyaret edilmektedir. Öldükten son
ra vücudunun yakılması ve küllerinin Ganj 
nehrinin suyuna serpilmesi her dindar 
Hindu'nun isteğidir. Hindular'ın evlerin
de, tanrılarının heykellerini koydukları 
ibadet için hazırlanmış kutsal köşe veya 
mekanlar bulunmaktadır. Hindular yıka-
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yıp temizledikleri tanrının heykeli karşı
sında tefekküre dalar, takdime olarak 
heykelin önüne güzel kokulu ağaç, çiçek, 
yemek, meyve ve pirinç koyarlar; boynu
na ipten gerdanlık takar. alnına güzel ko
kular sürer. tütsü koyar ve fenerler yaka
rak etrafında dolanırlar. Hindular'ın ya
şadığı yerleşim merkezlerinde yanların
da kutsal yıkanmaya elverişli havuzların 
yer aldığı mabedler bulunmaktadır. Hin
duizm'de toplu ibadet dini bir zorunluluk 
olmamasına rağmen mabedierde rahip
lerin eşliğinde yapılan ibadet evdekilere 
nisbetle biraz daha gelişmiştir. 

Hinduizm'de ibadet, tannlara birkaç 
çiçek takdim edilmesinden ibaret olan 
günlük uygulamalardan büyük bir katı
lım la kutlanan dini bayramiara kadar 
farklı özelliklere sahip ayinleri içermekte
dir. Tanrı Krişna için kutlanan "hali" adlı 
ilkbahar ve tanrıça Lakşmi için kutlanan 
"divali" adlı sonbahar bayramı, yine ekim 
ayında tanrıça Kali için icra edilen on 
günlük bayram dışında tanrı Şiva ve tan
rıça Saravasti için kutlanılan pek çok ma
halli bayram vardır. Bu bayramlarda tan
rı heykeli arabalarla çekilerek gezdirilir, 
ırmaklara götürülür ve törenle yıkanır. 
Öte yandan yeni doğan çocuğa ad veril
mesi, çocukluktan ergenliğe geçiş, evlilik 
ve cenaze merasimleri de dini muhteva
lıdır. Bunların dışında dindar bir Hindu, 
gelecek hayatında daha alt kasta men
sup olarak veya daha kötü şartlarda dağ

mamak ve en sonunda tanrı Brahman'
da sonsuzluğa erişmek için zamana bağlı 
olmadan tannlara kurban sunar, kutsal 
yerleri ve mabedieri ziyaret eder, fakirle
ri doyurur, mukaddes sözleri zikreder ve 
zühde dayalı bir hayat yaşamaya çalışır. 

Milatta n önce VI. yüzyılda Siddhartha 
Gotama Buda tarafından Hindistan'da 
kurulan Budizm'de, ferdin hayatını önce
ki hayatında yaptıklarının belirleyeceği 
anlamını taşıyan karma inancı ve tenasüh 
fikriyle doğrudan bağlantılı olarak kur
tuluşa götüren yolun önemli bir parçası 

olan, merkezinde Buda'nın bulunduğu 
ibadet kavramı dua, oruç, kutsal yerleri 
ziyaret. zikir ve zühd hayatından oluşan 
faaliyetleri kapsamaktadır. Canlıları öldür
memek Buda'nın öğretilerinde önemli bir 
yer işgal ettiği için bu dinde kurban iba
detine rastlanmamaktadır. ibadet esas 
itibariyle ferdi olmakla birlikte mabedier
de topluca icra edildiği de görülür. Kur
tuluşa (Nirvana) Buda 'nın "sekiz dilimli 
yol''u ile ulaşılabilir. Bu sekiz ilke insanı 
ahlak, hi kınnet ve zihnin meditasyonu açı
sından kurtuluşa taşıyan yollardır. Sekiz 

dilimli yolun tam anlamıyla uygulanabil
mesi için hiçbir caniıyı öldürmemek, hır
sızlık yapmamak, duyuları yanlış tarafa 
yöneltmemek, yalan söylememek ve içki
uyuşturucu kullanmamak şeklinde sırala
nan beş emir yerine getirilmelidir. Buda 
zamanında sadece yukarıdaki temel öğ
retiler söz konusu iken daha sonra onun 
heykellerinin konulduğu mabedler, ondan 
kalan eşyanın muhafaza edildiği kutsal 
mekanlar ve ilk şeklini onun zamanında
ki gezici keşiş ve yardım toplayıcılardan 
alan manastırlar ortaya çıkmıştır. Bu
dizm'in Theravada ve Mahayana adlı iki 
büyük mezhebiyle aynı dinin bünyesinde
ki çeşitli akımların ibadet anlayış ve uygu
lamalarında farklılıklar mevcuttur. 

Budizm'de rahipler sınıfı dahil olmak 
üzere herkes "üçlü cevher" (Budist amen
tüsü), "dört kutsal temel gerçek", "sekiz 
dilimli yol" ve "beş emir"e bağlıdır. iba
detle ilgili diğer uygulamalar arasında 
dua önemli bir yere sahiptir. Theravada 
Budistleri ibadetlerini kan on ik Pali diliyle 
yaparlar. Dua edenler ellerini yüzleri hiza
sında birbirine kavuşturur, eğilerek diz 
çöker ve secdeye kapanırlar. Buda'nın 
adını zikreder ve Budist amentüsünü üç 
defa tekrarlar. Bunu kutsal Pali metin
lerinin bazı kısımlarının okunması takip 
eder. ibadetin ileri safhalarında erkekler 
ve kadınlar elleri üzerinde yere kapana
rak yüzlerini yere sürerler. Mabedierde 
ise ferdi olarak Buda'nın heykeline tazirn
de bulunulur, ona çiçek ve tütsü sunulur, 
ateş veya mum yakılır. Budistler Buda 
heykelinin önünde diz çöker, ellerini bir
leştirilmiş olarak yüz hizasında tutar, ba
zan da secdeye kapanırlar. Mabedierde 
toplu ayinler icra edilmez, ancak az da 
olsa toplu ibadetler için kullanılan büyük 
ma bedler vardır. Buralarda Buda için 
hazırlanmış kutsal metinlerden parçalar 
okunarak tazimler toplu halde yapı lır. 

Kutsal günlerde ileri gelen bir din adamı 
Budizm'in öğretileri, ahlaki ve manevi 
emirler i konusunda vaaz verir. 

Genellikle mabedierin çevresinde inşa 
edilen manastırların düzenli ibadet za
manları vardır. Ayda iki defa. aybaşı ve 
ayın on dördüncü günleri oruç günüdür. 
Bu günlerde bir araya gelen keşişler gü
nahlarını itiraf ettikleri törenler düzen
lerler. Rahipler ayin esnasında kutsal me
tin leri okurken orada bulunan halktan 
kişiler de yere kapanır. Budizm'de çeşitli 
kutsal ziyaret mekanlarının yanında Bu
da'nın heykelleri, yine onun Seylan'da 
Kandy'de bulunan Kutsal Diş Tapınağı'n
daki dişi, Burma'da Rangoon'da Shwe 



Dagan Mabedi'ndeki saçı ve Gaya'daki 
Bodhi (Bo) ağacı da kutsal kabul edilmek
tedir. Buda'nın hayatında önemli geliş
melere sahne olan tarihler de bir tür iba
det anlayışıyla kutlanmaktadır. 

Mahayana Budizmi'nde yeni bazı öğre
ti ve ibadet objeleri farklı bir ibadet anla
yışının gelişmesine yol açmıştır. Thera
vada mezhebine göre sekiz dilimli yol ve 
Buda'nın ilgili öğretilerini takip ederek 
kurtuluşa ermek esas iken Mahayana 
mezhebinde ferdin kurtuluşa erip Buda 
haline gelmesi anlamında Bodisatva ide
ali geliştirilmiş, bununla aynı zamanda 
diğer insanların kurtuluşu da hedeflen
miştir. Bu mezhebin daha sonra gelişen 
bir başka önemli doktrini de kurtuluşun 
arnellerle değil imanla mümkün olduğu 
inancıdır. Aynı mezhepteki cennet fikri 
de önemli bir doktriner farklılık oluştur
maktadır. Kişi Nirvana'ya ulaşmanın ön
cesinde idarecisi Buda Amitabha (son
suz aydınlığın Budası) olan cennete gire
bilir. Cennete girmek Amitabha'ya iman 
ve dua etmekle mümkündür. Mahayana 
mezhebine bağlı Budistler Buda, Bodisat
va ve Amitabha'ya sıkıntılardan kurtul
mak, inayetlerini kazanmak ve cennete 
gi rebilmek için günde birçok defa dua 
eder ve onların adlarını anarlar. Zikir es
nasında 1 08 taneli tes b i h kullanılır. Dua 
ederken iki el bir araya getirildiğinde tes
bi h iki eli birden sarar; böylece dua ede
nin Buda'nın elini kendi elleri arasına al
dığına inanılır. 1ibet. Çin ve Japonya'da 
evlerde Buda veya Amitabha heykelle
rinin bulunduğu dua için ayrılan köşeler 
vardır. Heykeller ipeklerle bezenir, etrafı 
çiçek ve tütsüler le süslenir. Buralarda aile 
fertleri günde üç defa dua eder. kutsal 
metinler okurlar. 

M ahayana Budizmi'nde de rahip ve ke
şişlerin günlük ayinler düzenlediği mil
bedler vardır. Halk bu ayinleri n çok az bir 
kısmına özel bir festival düzenlenmesi, 
aileden birinin hastalanması veya ölmesi 
durumunda iştirak eder. Tibetve Nepal'
de insanlar mabedierde heykellerio önün
de tazimle eğilir. diz çöker, dua ederler. 
Japonya'daki Budist fırkalarında büyük 
katılım lı cemaatlerle ibadet yapılır. Rahip
lerin okuduğu ilahilerle devam eden ayi
nin doruk noktasında perde açılarak hey
kellerio ve takdirnelerin konulduğu mez
bah bütün ihtişamı ve altın parıltılarıyla 
ortaya çıkar. Budizm'de bu ibadetlerin 
dışında cenaze merasimleri de yapılır. 

Jainizm'de yaratıcı bir tanrı anlayışı ol
mamasına rağmen mabedierde ruh gö
çünden kurtulan ve yeniden doğma çem-

berinden sıyrılmanın yollarını gösteren 
Jina (Ci na) ve 1irtankaralar'a ait heykelle
ri n insanların hırstan uzaklaşmaları, tek
rar dünyaya gelme zahmetinden kurtul
maları ve nihai kurtuluşa ermeleri için 
yol gösterici olduklarına inanılmakta, bu 
sebeple Cina ve Tirtankaralar'a ibadet 
edilmektedir. Jainizm'de ibadetin hede
fi. ruhu doğumla ölüm arasında cereyan 
eden bağdan kurtararak ebedi saadete 
erdirmektir. Jainizm'de kurtuluş imanın 
üç cevheriyle mümkündür: Doğru bilgi, 
doğru iman ve doğru davranış. Herkesin 
sıkıca uyması gereken esaslar içinde öl
dürmemek, yalan söylememek: hırsızlık 
yapmamak, mümkün olduğu kadar cinsi 
münasebetten kaçınmak ve en az maddi 
imkanlarla yetinmeyi bilmek şeklinde sı
ralanan beş prensip çok önemlidir. Din
dar Jainistler gün doğmadan önce kalkar 
ve 1 OS'Iik tesbihleriyle Cina ve 1irtanka
ralar'dan yardım diler, dua ederler; bitiş
tirilmiş elleriyle doğu, kuzey. batı ve gü
neye eğilerek bu yakarışı tekrarlarlar. 
Svetambara (beyaz giyinenler mezhebi) Jai
nistleri ma bed de sabah ve akşam olmak 
üzere günde iki defa ibadet ederler. İba
detin özünü li rtankara heykelinin yıkan
ması. önünde secdeye kapanıp dua edil
mesi oluşturur. Svetambaralar. heykelle
re ve ma bed ayinlerine gösterdikleri say
gıyı Hindu Brahmanları'na da gösterirler. 
Hatta akşam ibadetlerinde yalnız bu ra
hipler mukaddes mekana girebilir. en bü
yük 1irtankara heykelinin önündeki lam
ba ve tütsü çubuklarını yakabilir. Digam
bara Jainistleri'nde de i badete hazırlık ve 
mabed kuralları Svetambaralar'a genel
de benzemekle birlikte Digambaralar'da 
ibadeti Hindu rahipler değil Jainist rahip
ler yön etir. Svetambaralar'dakinin aksine 
Digambaralar'da kadınların mabede gir
mesi yasaktır. Her iki mezhebi n ibadetin
de manevi ibadet olarak tanımlanan kı

sım oldukça önemli olup ibadetin esasını 
teşkil etmektedir. Günlük ibadetlerin dı
şında Jainistler, takvimlerine göre yılın 
son mevsimi olan kutsal Pajjusana'da di
ni festivalicra eder ve bu sırada sekiz gün 
veya daha fazla bir süre oruç tutarlar. Ay
rıca Hindular'ın tanrıça Lakşmi için kutla
dıkları divali bayramını Mahavira'nın kur
tuluşa erişi anısına Jainistler de kutlar. 
Bunun dışında Jainistler'in ağır şartlar ve 
hükümler taşıyan kırk günlük oruç iba
detleri vardır. Jainistler, bazı ilahların te
celli ettiğine inandıkları özel mekanları 
kutsal sayarak ziyaret ederler. 

Si h dininde tek Tanrı inancına dayanan 
ibadet, özünü Guru Nanak'ın öğretilerin-
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den alan Adi Granth adlı kutsal kitapta 
şekillenmiş olup bir kimsenin fiilierinin 
gelecek hayatını doğrudan etkileyeceği 
şeklindeki karma ve tenasüh anlayışlarıy
la yakından ilgilidir. Sih dininde ibadete 
yönelik uygulamalar evde ve mabedde 
dua etmek. Adi Granth'tan pasajlar oku
mak ve Amritsar Altın Mabedi'ni ziyaret 
etmekten ibarettir. Sihler, evlerinde kut
sal kitapları için ayırdıkiarı özel bir odanın 
veya evin bir köşesinde sabah, akşam ve 
gece yatarken ibadet ederler. Hazırlık ola
rak bir tür temizlikyaptıktan sonra sabah 
duasına Nanak'ın ilahisiyle (Japji Sahib) 
başlarlar; ailevi bir görev olarak da Adi 
Granth'tan bazı kısımları birlikte okurlar. 
Gurdvara olarak adlandırılan mabedier
de ibadet cemaat halinde sabah ve ak
şam vakitlerinde yapılır; ibadetin ilk saf
hasını Adi Granth'ın okunmak için özel 
mekanından çıkarılması teşkil eder. iba
det edecek kişi mabedin etrafında dö
ner. ellerini birleştirerek Adi Granth'ın 
önünde eğilir ve dua eder. Adi Granth'ın 
açılmasının ardından bir tür müzik icra 
edilir, rahipler tarafından cemaate vaaz 
verilir. kutsal metinlerden pasajlar oku
nur. helvatürü bir tatlı olan "komünyon" 
dağıtılır. Sihler. XVI. yüzyılda V. Guru Ar
jun zamanında yapımı tamamlanan ve 
Tanrı'nın evi (Darbar Sahib) olarak kabul 
edilen Amritsar Altın Mabedi'ni ziyaret 
ederler. Mezhepler arasında ibadet uygu
lamaları bakımından bazı farklılıklar bu
lunmaktadır. 

Çince'de ibadeti ifade etmek için kul
Ianılan kelimeler arasında "chi" (manevi 
varlıklar, et, sağ el) en yaygın alanıdır. Ke
lime üç an lamı da dikkate alınıp terim 
olarak "bir parça eti sağ elle tutup ruhl;:ı
ra sunmak" şeklinde yorumlanmaktadır. 
Çin'in dini kültürünün inanç ve ibadete 
yönelik esaslarını korumakla birlikte da
ha çok ferdi ve içtimal mutluluğun ger
çekleştirilmesini amaçlayan Konfüçyüs'ün 
öğretileri temelde ahlaki' karakteri ağır 
basan bir sistem oluşturur. Konfüçyüsçü
lük'te ibadet ve ahlak anlayışı Çin gelene
ğinden gelen tanrı ve bir tür ahiret inancı 
üzerine temellendirilmiştir. ibadet. ruha
ni varlıkları memnun etmek yanında in
sanların dünyevi menfaatlerini sağlama
yı da amaçlamaktadır. Konfüçyüsçülüğün 
ibadetle ilgili uygulamaları Çin gelene
ğinde mevcut olan atalara saygı, Konfüç
yüs'ün Tien şeklinde adlandırdığı yüce 
tanrı ve diğer ruhani varlıklara tapınmak, 
onlara dua etmek ve kutsal varlıklara 
kurban takdirninden ibarettir. Ancak söz 
konusu din ibadet konusunda ritüellerin 
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uygulanışını yeterli görmemekte, bunla
rın ahlaki ve derunl boyutu üzerinde de 
önemle durmaktadır. Konfüçyüsçülük'te 
ibadet ve dini ayinlerdeki en önemli şey 
saygıdır. Beş Klasik (Wou King) ve Dört Ki
tap (Se Chou) olmak üzere iki koleksiyon
dan oluşan kutsal metinlerden ilkine ait 
olan Dini Törenler Kitabı (Li Chi), "Her za
man her şeyde saygı olsun" ifadesiyle 
başlar, Tanrı ' nın dinsiz ve saygısız kişiden 
desteğini çekeceğini, insanın ayinlerde 
sadece saygılı değil aynı zamanda sami
mi olması gerektiğini bildirir. Konfüçyüs
çülük, dua ve kurbanlar için saygı ve sa
mimiyetten sonra sadelik ve vakarı ara
mıştır. 

Tao'nun yaratıcı ve yaşatıcı prensip ol
duğu inancına dayanan. ayrıca pomteist 
ve mistik bir mahiyet taşıyan Taoizm'de 
ruhun ölümsüzlüğü ve dünyada iyi bir 
hayat sürenterin Tao ile beraber olacağı 
inancı . ibadetin ve bu dinin kurucusu 
Lao-tzu'nun ahlaki öğretilerine uymanın 
hedefini teşkil etmektedir. Taoizm'in ah
laki alanda Konfüçyüsçülük'ten. dini uy
gulamalarda da Budizm'den etkilendiği 

bilinmektedir. Bu etkileşimden sonra Ta
oizm'de yeni bir yorumlama ve yapılan
maya gidilmiş. bu çerçevede manastır 
hayatı ve rahiplik müessesesi benimsen
miş, Budizm'den bazı dini uygulamalar 
alınmış . zaman içinde bazı tannlara ta
pılmaya başlanmış ve onlar için mabed
ler yapılmıştır. Yüce tanrı kabul edilen 
Shang-Tı günümüzde Taoizm'in ibadet 
edilen tanrısı haline gelmiştir. 

Politeist bir din olup "tanrıların yolu" 
anlamındaki Şinto kelimesiyle Şintoizm 
diye anılan Japon dininde ibadetler daha 
çok hastalık, kuraklık, deprem gibi dün
yevl sıkıntı ve afetlerden kurtulmak ve 
iyilikleri elde etmek amacına yönelik gö
rünmektedir. Şintoizm 'de ibadet şekille
ri dua. kurban, çeşitli yiyeceklerin tann
lara sunulması , oruç ve kutsal mekan zi 
yaretinden ibarettir. ibadetler mabedier
de icra edildiği gibi "tanrı rafı" (Kami-dana) 
olarak adlandırılan özel bir mekana yöne
lerek evlerde de yapılabilmektedir. Kişi 
önce elini ve yüzünü yıkayıp ağzını çalka
lamak suretiyle bir tür -hazırlık yaptıktan 

sonra ellerini birbirine çırpıp diz üstü çö
ker ve başını öne eğerek dua eder. Ma
bedlere girecek olanlar da i badete hazır
lık mahiyetinde bir temizlik yapmalıdır. 
Bazı özel durumlarda bir tür gusül de 
yapılmaktadır. Tapınağa girildikten son
ra dua salonu önünde eğilip çeşitli hay
vanlardan veya yiyeceklerden takdimeler 
sunulur, el çırparak tanrının dikkati çeki-
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tir ve dua edilir. Dualar ferdi olarak yapı
labileceği gibi rahiplerin yönettiği dua 
ayinlerine katılmak da mümkündür. ise'
de Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun tapı
nağının bulunduğu en büyük kült yerini 
ziyaret etmek ve Amaterasu'nun doğu
şunu izlemek Şintoistler için kutsaldır. 

Evlenme merasimleri Şinto tapınakları
na bitişik evlenme salonlarında gerçek
leştirilmekte, cenaze işlerini Budist rahip
ler yerine getirmektedir. Japonlar'ın , din! 
hayatlarında Hıristiyanlık gibi bazı farklı 
dinlerin öğretilerini uyguladıklarını, Şin
toizm ve Budizm'in birbirinden etkileşim- . 
leri yanında başka dinlerin de onların ha
yatına tesir ettiğini görmek mümkün
dür. Şintoistler tanrıyı çağırmak, onun 
önünde hizmette bulunmak anlamın
daki Matcuri bayramından önce üç gün 
oruç tutarlar. Ayrıca mahsulleri koruma. 
hasat için tanrıya şükretme gibi dini bay
ramtarla birlikte çeşitli bölgelerde yerel 
festivaller de yapılmaktadır. 

Müslümanların iran' ı fethetmeleri so
nucunda VIII. yüzyıldan itibaren Hindis
tan'a göç eden İranlı Mecilsller'in inanç 
sistemi olan Parsilik'te dua etme. takdi
me ve kurban sunma. mabeddeki ayin
lere katılma gibi değişik ibadet şekilleri 
vardır. Rahipler sınıfı dışındakiler için iba
detin vakti ve günü yoktur. Dindar bir 
Parsl her gün, "Ey mutlak güç sahibi. 
yardımıma yetiş! Ben tanrının bir ibadet
çisiyim. Ben tanrıya ibadet eden bir Zer
düşt' üm. Zerdüşt'ün dinini övmeyi ve 
ona inanmayı kabul ediyorum" şeklinde
ki "amentü"yü okur, ellerini ve ayaklarını 
yıkar. mabede girmeden önce ayakkabı
larını çıkarır. günahlarının bağışlanması

nı dileyerek içeriye girer. Mabedde rahip 
aracılığıyla kutsal ateşin külleri alınır. Kut
sal metinlerden bazı parçalarokunarak 
dua edilir ve kutsal ateşe sırt çevrilme
den geriye doğru gidilerek kapıdan çıkı
lır. Mabeddeki ibadet ferdldir. Rahipler, 
Tanrı' nın azametini temsil eden mabed
deki ateşin devamlı yanmasını sağlar. 
günde beş defa ateşin temizliğini koru
ma ayini yapar. Avesta'dan bazı kısımları 
okurlar. Ateş, güneş ışınlarından ve insan 
n efesinden korunacak şekilde muhafaza 
edilir. iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt 
edebilecek yaşa geldiklerinde erkek ve 
kız çocukları "naujote" adı verilen bir tö
renin din! öğretilerinden sorumlu hale 
gelirler. Parsller, ateş ve toprağın kut
sallığına ve kirletilmemeleri gerektiğine 
inandıkları için ölülerini "dakhma" olarak 
adlandırılan üstü açık "sükunet kuleleri "
ne koyarlar. Ferdi dua ve mabed ziyareti 

ötesinde bir yükümlülüğü olmayan rahip
ler sınıfı dışındaki Parsiler'in iyi düşünce, 
iyi söz ve iyi amel sahibi olmaya gayret 
etmeleri gerekmektedir. 

Eski Türk dininde düzenli günlük iba
detterin ve ibadethaneterin bulunduğuna 
dair açık bilgi yoktur. Ancak Çin kaynak
ları, Fuyun-se diye adlandırdıkları bir ta
pınak veya ibadethanenin Türkler'de mev
cut olduğunu bildirmektedir. Eski Türk
ler'de eectat mağaraları , mukaddes dağ
lar ve yer- sular, hakanın otağı ve obalar. 
abidevi mezarlar. ev veya Türk çadırı 
önemli dini merasimterin icra edildiği 
mekanlar olmuştur. Eski Türkler'in dini 
ayin ve tören leri, belirli zamanlarda veya 
tesadüfi olaylar dolayısıyla yapılanlar ol
mak üzere ikiye ayrılabilir. Her yıl mevsim 
değişiklikleriyle ilgili olarak ilkbahar, yaz 
ve sonbaharda düzenli biçimde yapılan 
dini törenierin yanında kötü ruhlara kar
şı . adak hayvanını salıverme veya yağmur 
yağdırma gibi olaylar sebebiyle yapılan 
törenler de vardır. Bunların dışında gün
lük, haftalık veya aylık olmak üzere peri
yodik ibadetterin bulunup bulunmadığı 
bilinmemekte. ancak başı açıp yüzü ve 
elleri göğe kaldırıp tanrıya dua edildiği , 

şarka dönüp diz çökerek ebedl tanrıya 
tapınıldığı nakledilmektedir. Geleneksel 
Türk dininde ayrıca "saçı " adı verilen san
guların. "yalama" denilen ve ağaçlara ya
hut şaman davutuna bez veya paçavra 
bağlanmasından ibaret olan uygulama
nın . nihayet kurbanın büyük yeri vardır. 
Bir tür kansız kurban olan saçının yanın

da kanlı ha:rvan kurban ı en eski ibadet 
usulü olup en önemli kurban at kurbanı
dır. Kurban ayinini baba, başkan veya ha
kan icra eder. Türkler'de özellikle resmi 
büyük ayinlerin başkanlı ğını veya yöneti
ciliğini hakan yapmaktaydı. Karnlar ise ba
zı özel durumlarda ruhların uzmanı ola
rak devreye girmektedirler. Ayin sırasın
da kam göklere çıkmayı temsil eder, özel 
ilahiler söyler. ruhları ve ataları çağırır, 

sihirli davutunu çalarak göğe yükselip in
meyi temsil ederdi. 

Yahudilik'te ibadet anlayışının , Hz. Mil
sa'nın aracılığıyla Rab Yahova ile İsrailo
ğulları arasında, Yahova'nın sözünü din
lemeleri ve ahdini tutmaları durumunda 
O'nun da İsrailoğulları'nı seçkin ve mu
kaddes millet kılacağı şeklindeki ahid üze
rine temeliendirilmesi gerekmektedir ( Çı

kı ş , 19, 20) . Yahudilik'te ibadet. dünya ha
yatının Rab Yahova'nın iradesine göre dü
zenlenmesi ve kulun fiilierinden sorumlu 
tutulacağı bir ahiret inancı ile anlam ka
zanmaktadır. 



Yahudiler, antik dönemden itibaren Or
tadoğu 'nun devamlı değişen siyasi den
geleri sebebiyle yaşadıkları uzun sürgün 
ve göç dönemlerine rağmen dini gelenek
lerini büyük oranda muhafaza etmekle 
birlikte dini uygulamalarında bulunduk
ları coğrafyayla da ilgili olarak bazı deği
şiklikler meydana gelmiştir. Yahudilik'te 
ibadet amacıyla yapılan uygulamaları dua, 
oruç. hac ve bir tür zekat olarak sırala
mak mümkündür. Dualardan bazıları Ara
rnice olsa da ibadet dili İbranice' dir. Miş
na'ya göre diğer dillerde de dua etmek 
mümkündür. Nitekim Helenik diaspora 
döneminde Grekçe dua yapıldığı olmuş
tur. Ancak XIX. yüzyıldan sonra ibadet 
dilinde İbranice'nin kullanılması fikrine 
sadık kalınmaya gayret edilmiştir. Yahu
dilik'te kulluğu ve ibadetle ilgili uygula
maları ifade etmek için İbranice 'avd 
(çalışmak. hizmet etmek) kökünden mas
dar olan 'avodah kelimesi kullanılmak
tadır. Kelime bu anlamıyla Ahd-i Atik'te 
pek çok defa tekrar edilmiştir (mesela bk. 
Çıkış, 3/12, 4/23; Malaki, 3/14; Eyub, 21/1 5). 
Yahudi. kutsal kitabı Tanah'ta. gelenek
sel i badetierin büyük ölçüde milbeddeki 
kurban ve takdirnelere hasredildiği gö
rülmektedir. Tanah'ta mabedde icra edi
len ibadetlerde okunacak dualara dair pek 
çok örnek mevcuttur. Mabede bağlı ol
mayan ibadet ise Babil esaretinden son
ra ortaya çıkmıştır. Süleyman Mabedi'nin 
yıkılmasının ardından yahudiler ibadetle
rini sinagoglarda icra etmeye başladılar. 

Yahudilik'te ibadete başlamadan önce 
eli takdis edilmiş suya daldırarak veya bi
leğe kadar yıkayarak bir nevi abdest alınır. 

Ayrıca gerekli durumlarda vücudu tama
men suya daldırmak veya yıkanmak su
retiyle gusledilir. ibadetler günlük, hafta
lık ve yıllık olarak ferdi veya cemaat ha
linde icra edilmektedir. Günlük ibadet 
evde ferdi yahut mabedde cemaat halin
de, sabah , öğleden sonra ve güneş bat
tıktan sonra dua etmekten ibarettir. Tan
rı'nın huzurunda başın örtütmesi gerek
tiği için diğer vakitlerden farklı olarak sa
bah duasında "dua atkısı " örtülmekte, 
ayrıca sol pazuya ve alna revrat'ın Çıkış 
ve Tesniye bölümlerinden bazı kısımların 
yazılı bulunduğu muska şeklinde "dua ka
yışı" takılmaktadır. Dua sırasında doğu 
tarafına Kudüs'e dönülür. ayaklar bitişik 
olarak ayakta durulur, eller semaya doğru 
uzatılır. baş öne eğili vaziyette huşCı için
de Tanrı'ya yakarılır. Dua eden kişi şükür 
ve tazim esnasında rükCıa varır ve dua 
okuyarak kalkar, üç adım geri giderek 
sağa sola eğilir. Bu şekliyle günlük ibadet 

müslümanların namaz ibadetine benze
mektedir. Bu ibadetlerde Tanah'tan bazı 
kısımların yanında çeşitli dualar da oku
nur. 

Yahudiler evlerinin giriş kapısının per
vazına. "mezuza" denilen uzun bir boru 
içinde rulo halinde Tevrat'tan cümleterin 
yazılı olduğu mahfazalar asarlar ve eve 
giriş çıkışta ona dokunup parmaklarını 
öperler. Evde günlük ibadetlerden başka 
dini törenler de icra edilir. Cuma akşamı 
Şabat (sebt) gününün başlangıcına işaret
le evin hanımı takdis dualarını okuyarak 
Şabat kandillerini yakar. Bütün aile ayak
ta durur ve ailede on üç yaşının üzerinde
ki erkekler sağ ellerine bir kase şarap alır
lar. Bu sırada ailenin reisi takdis duası 
olan "kıddus"u okuduktan sonra şarap 
yudumlanır. Arkasından törenle eller yı
kanır. ekmekler kutsanır ve aile arasında 
pay edilir. 

Haftalık Şabat ibadet!. sinagogda (hav
ra) on üç yaşına girmiş en az on kişinin 
bulunması ile icra edilir. Sinagogun en 
önemli özelliği. Kudüs'e bakan duvarda 
mihraba benzer fonksiyona sahip özel bir 
mekanda Tevrat rulolarının yer almasıdır. 
Sinagogda ibadet edenlerin oturması için 
sıra ve sandalyeler bulunur. Gelenekte 
ibadet erkeklere has bir dini faaliyet ka
bul edildiği için kadınlar başları örtülü ola
rak ayrı bir bölümde otururlar. Ancak gü
nümüzde reformıst sinagoglarda kadın
larla erkeklerin yanyana ibadet etmele
rine izin verilmiştir. Sinagogda yapılan 
ibadetin en önemli anı Tevrat rulolarının 
bohçalar içerisinden çıkarılıp okunması
dır. Bu esnada başın bir takkeyle örtüi
mesi gerekmektedir. Tevrat bir yılda hat
medilecek şekilde belli kurallara göre 
okunur. Şabat gününde dindar bir yahu
di hiçbir iş yapmaz. bu ibadet cumartesi 
akşamı "havdala" (ayrılma) diye adlandı
rılan bir başka törenle sona erer. 

Tanah'ta nefsin alçaltılması . ona azap 
edilmesi şeklinde nitelenen oruç (Levili
ler. 16/29-31; 23/26-28; Say ıl a r, 29/7). Ya
hudilik'te belli başlı ibadetlerden biri olup 
şafağın sökmesinden ilk yıldızın doğma
sına, kefilret günü orucu ile ağustosun 
dokuzuna rastlayan oruçlar ise bir ak
şamdan ötekine kadar devam eder. Ya
hudi takviminde belirlenmiş oruç günleri 
vardır. Yahudiler birçok dini bayramdan 
ve özellikle Yom Kippur'dan önce oruç tu
tarlar. Yahudi tarihindeki önemli olayların 
anısına da oruç tutulur. 

Bugün Yahudilik'te zekat veya ona ben
zer bir ibadete rastlanmamakla beraber 
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bazı araştırmacılar. geçmişte yahudilerin 
zekat mallarının Kutsal Milbed'in (Süley
man Mabedi) zekat sandığında bir araya 
getirildiğini. belli oranlarda Hz. HarCın'un 
soyundan gelen ve haham olan Levililer'e, 
dini makam sahiplerine ve Kutsal Ma
bed'! ziyarete gelenlerin ağırlanmasına 
harcand ı ğını belirtmektedirler. 

Kutsal Ma bed'in ziyaret edilmesi Yahu
dilik'te diğer bir ibadet şeklirii teşkil et
mektedir. Çeşitli bayramlarda çocuklar 
ve kadınlarla akıl ve beden rahatsızlıkları 
olanlar dışındaki yahudiler Kutsal Ma
bed'! ziyaret ederler. Ancak uygulamada 
birçok kadın kocasıyla. çocuklar da ebe
veynleriyle bu ziyarete katılmaktadır. Kut
sal Milbed 'in milattan sonra 70 yılında 
Romalılar tarafından yıkılmasından son
ra oraya bağlı ibadetler bir müddetyapıla
mamış . kurbanlar sunulamamış. sadece 
milbedden geriye kalan Batı duvarı "ağ
lama duvarı" olarak görülmüş ve ziyaret 
edilmiştir. Yahudiler. Süleyman Mabedi'
nin ağlama duvarı karşısında 17 Temmuz 
akşamından 19 Ağustos'a kadar yirmi üç 
gün devamlı toplanmakta ve bu ibadet! 
yerine getirmektedirler. Ayrıca Sion da
ğında Hz. DavCıd 'un mezarı. Karmel te
pesindeki İlya mağarası gibi önemli me
kanlar da ziyaret mahalleridir. 

Yahudilik'te. yahudi takviminin yılbaşı 
olan Roş ha Şana ve Yom Ki pp ur yanında 
yıl içinde çeşitli dini günler ve bayramlar 
bulunmaktadır. Bu bayramlar daha çok 
ibadet etmek, bazılarında oruç tutmak. 
bazılarında da eğlenmek suretiyle kutlan
maktadır. Yahudilik'te ayrıca yeni doğan 
çocuğa belli bir süre içinde ad konulması. 
erkek çocuklarının sekizinci günde sün
net edilmeleri. on iki yaşlarını bir ay geç
tiklerinde "bar mitzva" (şeriatın oğlu) un
vanını alarak dini sorumluluk yüklenme
leri. evlenme ve ölüm merasimleri de ha
ham eşliğinde icra edilen dini ayinlerdir. 

Hıristiyanlık başlangıçta Yahudiliğin bir 
mezhebi gibi sayılmış. ilk hıristiyanlar 
yahudi mabed ve ibadetlerine devam et
mişler, fakat bu yeni cemaate katılmak 
sadece Ysa Mesih adına vaftiz olmakla 
mümkün görülmüştür. Hıristiyanlığa gö
re Isa'nın çarmıha gerilmesi ve diriltilme
sinin ardından Hıristiyanlık Yahudilik'ten 
tamamen kopmuş. Isa'nın havarileriyle 
son yemeği anısına düzenlenen Evharis
tiya ayini hıristiyanları yahudilerden ayıran 
temel ibadet olmuştur. Öte yandan hıris
tiyan kutsal kitabında Hz. Isa'nın ibadet 
hususunda tavsiye ettiği dini uygulamada 
bir açıklık olmamakla birlikte dua konu
sunda telkinleri bulunmaktadır (Matta, 6/ 
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6-8). Hıristiyanlık'ta duaya dayalı ayinin İz
nik Konsili'nde (325) tesbit edildiği bilin
mektedir. Tanrı'ya varmanın ve O'nu tanı
manın yolu İsa (oğul). Tanrı (baba) ve Kut
sal Ruh'a yapılan dua ile mümkün görül
müştür. Hıristiyanlık'ta ibadetin yegane 
kaynağı Tanrı'dır, amacı da Tanrı'da bir
leşmektir. Bazı ibadetler ferdi olarak ya
pılır. Toplu ibadet esnasında cemaat. Tan
rı'nın tecessüm etmiş hali olan kilisede 
Tanrı adına ve O'nun için hizmet görür. 

Günlük, haftalık ve yıllık i badetierin ya
nında Hıristiyanlık'ta "sakrament" keli
mesiyle ifade edilen dini ayinler de vardır. 
Günlük ibadet! er. di nin tarihi seyri içinde 
ve mezhep anlayışiarına bağlı olarak fark
lılık göstermektedir. Haftalık ibadet Hz. 
İsa'nın yeniden dirilişi anısına pazar gü
nü kilisede yapılır. Bu ibadet. kutsal me
tinden belirli kısımların okunınası ve Ev
haristiya ayininin icra edilmesiyle gerçek
leştirilir. Ayrıca kaynağını Ahd-i Cedld'
den alan bayram türü yıllık kutlamalar 
da vardır. Hıristiyan mezheplerinin çoğu. 
Noel (Christmas) ve Paskalya (Easter) ol
mak üzere bunlardan ikisini ittifakla kut
lamaktadır. Hz. İsa'nın doğum kutlama
larını temsil eden Noel Katolik, Ortodoks 
ve Protestan mezheplerince25 Aralık'ta. 
Ermeni kilisesi tarafından 6 Ocak'ta kut
lanmaktadır. Hz. İsa'nın öldükten sonra 
yeniden diriltilmesi anısına önceleri nisan 
ayının on dördünde kutlanan Paskalya'
nın günü, İznik Konsili'nde bahar ekinok
sunu takip eden ilk dolunaydan sonraki 
pazar olarak tesbit edilmiştir. Bu iki kut
sal günden başka kiJiselerin kendi anlayış

Iarına göre belirledikleri Hz. İsa'nın sema
ya urfıcu, şekil değiştirmesi, haçın bulun
ması, haç yortusu. Hz. Meryem ve bazı 
azizlerle ilgili kutsal günler de kutlanmak
tadır. 

Hıristiyanlık'ta bir başka ibadet türü de 
oruç olup en önemlisi Hz. İsa'nın çölde kırk 
gün süreyle tuttuğuna inanılan oruçtur. 
Paskalya'dan kırk gün önce başlayan bu 
oruç IV. yüzyıldan itibaren ihdas edilmiş
tir. İlk dönemlerde katı kurallara bağla
nan bu ibadet sonradan bazı yiyecekler
den uzak durmaktan ibaret olan bir per
hize dönüşmüştür. 

Hıristiyan geleneğinde diğer bir ibadet 
şekli kutsal mekanları ziyaret etmektir. 
İlk devirlerde bu amaçla Hz. İsa'nın do
ğum yeri kabul edilen Beytlehem. Kudüs 
ve çevresinde onun yaşadığı yerler temel 
hac mekanları olarak ziyaret edilirdi. IV. 
yüzyıldan itibaren şehid ve azizierin me
zarları. Hz. Meryem'in mucizevi tarzda 
görüldüğü kabul edilen yerler de ibadet 
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niyetiyle ziyaret edilen mekanlar arasına 
girmiştir. 

Hıristiyanların dini hayatında, "bizzat 
Hz. İsa tarafından tesis edilen kurumla
ra ve yaşadığı tecrübelerekilise aracılığıy
la katılmak" anlamını ifade eden sakra
mentlerin yeri de önemlidir. Hıristiyan 
mezheplerinde sakramentler, iman et
menin şartı sayı lmakla birlikte bunların 
sayısında ve uygulama şekillerinde bazı 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Benzer an
layış farkları hıristiyan geleneğinde kay
nağını Ahd-i Cedld'den alan din adamları 
sınıfı. bunların Hıristiyanlık'taki yeri ve 
önemi hakkında da söz konusudur. Hatta 
reform kaynaklı bazı kiliseler ibadet için 
özel din adamlarının varlığını gerekli gör
mez. 
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iJiiıbJ ABDURRAHMAN KüÇÜK 

C) İsla.m'da ibadet. İslami Iiteratürde 
i badetin biri genel, diğeri özel olmak üze
re iki anlamı vardır. Genel anlamda iba
det, mükellefin Allah'a karşı duyduğu say
gı ve sevginin sonucu olarak O'nun rıza
sına uygun davranma çabasını ve bu şe
kilde yapılan iradi davranışları ifade eder. 
Böylece tamamen dini olan görevlerden 
başka kişilerin Allah'ın hoşnutluğunu 

kazanmak için yaptığı her fiil de ibadet 
olarak nitelendirilir ve ödüllendirilir. Bu 
amaçla fert ve toplum yararına gerçek
leştirilen her olumlu davranış dini ve ma
nevi bir anlam kazanır. Özel anlamda iba
det ise mükellefin yaratanma karşı saygı 
ve boyun eğmesini simgeleyen, Allah ve 
Resulü tarafından yapılması istenen be
lirli davranış biçimlerdir. Fıkıh literatürün
de ibadetin yaygın kullanımı da bu ikinci 
anlamdadır. İslam'ın temel şartlarını teş
kil eden namaz. oruç, zekat ve haccın ya
nında kurban kesme, itikaf, dua, Kur'an 


