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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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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 



okuma, hayır ve infakta bulunma gibi 
davranışlar terim anlamıyla ibadetin en 
meşhur örneklerini oluşturur. Bu muhte
vasıyla ibadet. "Cenab-ı Hakk'a yakın ol
ma" anlamındaki kurbet ve "O'na boyun 
eğiş" anlamındaki taat kelimeleriyle ya
kın anlamlara sahiptir. Bu üç terim ara
sında i badetin niyete bağlı olması. kurbe
tin niyet gerektirmemesi, taatin de her 
iki türden davranışı kapsaması gibi bazı 
farklılıklar bulunduğu (ibn Abidln, Red
dü '1-mu/:ıUir; ı , ı 06). yahut her üçünde de 
kulluk niyetinin şart olduğu (Zerkeşl, Ba/:ı

rü'l-mu/:ıit. I, 293-294) söyleomekle birlik
te Allah'ın rızasına ulaşıp sevap kazanma 
amacı hepsinin ortak özelliğini oluşturur. 
İ badetle aynı kökten gelen ve örfte yak
laşık aynı anlamları içeren ubudiyyet kav
ramı ise tasawuf literatüründe daha ge
niş bir içerik kazanmıştır (aş . bk.). 

İbadetler. dinin özünü teşkil eden iman 
esaslarından sonra dinde ikinci önemli 
halkayı oluşturur. Diğer bir ifadeyle din, 
en yalın biçimiyle Allah'a inanma ve O'na 
ibadet etme olduğundan inanç ve ibadet 
sistemleri din in asli unsurlarını meydana 
getirir. Buna üçüncü boyut olarak ahlak 
eklenmelidir. Ahlak, metafizik düzlemde 
inanç ve ibadetlerdeki samimiyeti ihtiva 
ettiği gibi bu tutumun kullarla ilişkilere 
de yansıtılması, onlara karşı saygılı, adil , 
hatta lutufkar davranılması anlamlarını 
da içerir. Çünkü insanın Allah ile olan iliş
kisini diğer insanlarla olan ilişkisinden 
tamamen soyutlamak mümkün değildir. 
Cibrll hadisinde (Buhar!, "İman". ı) di nin 
bu üç boyutu iman, İslam ve ihsan keli
meleriyle özetlenir. Bu üçlü ayırım. bir 
yönüyle i badetierin inancın bir parçası ve 
zorunlu sonucu olarak görülmediğini, di
ğer yönden ise Allah'a itaatin şekli göster
geleri sayılmaları bakımından iman ve ah
lakla yakın ilişki içinde bulunduğunu an
latır. Dinin itikadl ve arneli olmak üzere 
insana hitap eden iki veehesinin olduğun
dan hareket edildiğinde ibadetler dinin 
arneli hükümlerinin ilk halkasını teşkil 
eder ve dinin dışa akseden simgeleri (şe
air) olarak anılır. 

ibadetler şekil olarak basit görünseler 
de yüce yaratanın buyrukları olduğu için 
güçleri ve sırları bu maddi alanın ötesine 
uzanır ve her biri yarataola bağlantının 
değişik biçim ve boyutlarda gerçekleşme
sini sağlar. Bunun için de namaz örneğin
de olduğu gibi belli duaların ezberlenme
si ve okunması. belirli davranış biçimleri. 
hacda olduğu gibi çoğu sembolik nitelik 
taşıyan bir dizi davranış i badetin bir par
çasını veya şekli unsurunu teşkil edebilir. 

Bu tür davranışların ibadet sayılmasının 
anlamı ise her zaman zihnen kavranma
yabilir. Çünkü ibadetler. dinin belli ölçüde 
biçimsellik ve sembolizm içeren bir yönü
nü temsil eder. İnsan aklı yüce yaratana 
ibadet edilmesinin önem ve gerekliliğini 
kavrasa bile bunun nasıl ve ne şekilde ya
pılacağını bulamaz. Yaratıcının ibadet es
nasında ortaya konmasını istediği davra
nış biçimleri i badetin özüne göre önem 
bakımından ikinci derecede olup ne gibi 
hikmetler taşıdığı akılla kısmen aniaşılsa 
bile yine de aklın tam kavrayamayacağı 
bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı İslam 
bilginleri ibadetlerin şart ve şekillerinin 
Allah ve Resulü'nün bildirdiği biçimiyle ya
pılması gerektiği (tevkıtT olduğu) konusun
da görüş birliği içindedir. Bu sebeple iba
detlerin yalnızca Allah'ın emrettiği, Re
sul-i Ekrem'in açıklayıp gösterdiği tarzda 
yapılması esastır. Kur'an'da ilke olarak ve 
mücmel bir ifadeyle emredilen ibadetler 
Hz. Peygamber tarafından ayrıntılı şekil
de açıklanmış. uygulanmış ve onun öğret
tiği tarzda ifa edilmeye başlanmıştır. Di
nin ibadetlere ilişkin hükümlerinin taab
büdl bir nitelik taşıdığı, akıl yürütmeye 
ve kıyasa açık olmadığı şeklindeki ifade
lerle aniatılmak istenen de budur. Bu an
layış sebebiyledir ki Kur'an'da emredilen 
ve Hz. Peygamber tarafından açıklanıp 
gösterilen şeklin dışındaki ibadet tarzla
rı dinde bid'at olarak nitelendirilir ve kı

nanır. Bu bağlamda bid'at, "Resul-i Ek
rem'in sünnetinde bulunmayan herhangi 
bir davranışın ibadet telakki edilmesi ve
ya mevcut ibadet şekillerinde arttırma 
veya eksiitme yapılması" anlamına gelir. 

İslam öncesi Hicaz-Arap toplumunda 
birkaç yüzyıllık geçmişi olan putperestli
ğin İslam'ın doğuşu sırasında iyice yay
gınlaşmış ve kökleşmiş olduğu, Kabe'nin 
içinde ve etrafında 300'den fazla putun 
bulunduğu, bununla birlikte Hz. İbra
him'den intikal eden tevhid dininin ve 
Allah inancının etkilerinin. hatta tavaf ve 
kurban gibi bazı ibadet türlerinin şekil 
ve mahiyet değiştirerek de olsa devam 
ettiği bilinmektedir. Nitekim Hicaz böl
gesi müşrikleri Allah'ın gerçekyaratıcı ve 
mabud olduğunu kabul etmekte, putla
ra ise O'nun katında aracı gördükleri için 
tapındıklarını ileri sürmekteydiler ( ez-Zü
mer 39/3) . Ayrıca Mekke'de Hz. İbrahim'in 
tebliğ ettiği dine tabi olan, putlara tapın
maktan ve putlara kurban edilen hayvan
ların etlerinden yemekten kaçınan Hanif
ler'in bulunduğu belirtilmektedir. İsla
miyet böyle bir ortamda tebliğ edilmeye 
başlanmış. Mekke döneminde öncelikli 
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olarak şirkle mücadele edilip tek bir yara
tıcıya, O'nun peygamberine ve ahiret gü
nüne iman vurgulanmış. bu arada İslam'ın 
tevhid anlayışını pekiştiren ibadetler de 
peyderpey teşri' kılınmaya başlanmıştır. 
Mekke döneminde namaz ve ona hazırlık 
niteliği n deki abdest. gusül ve maddi te
mizlik yanında miktarı belirlenrneksizin 
infak em redilm iştir. Hadis mecmuaların
da yer alan bilgilerden farz namazların 
önce ikişer rek'at olarak kılındığı. daha 
sonra bir kısmının dört rek'ata çıkarıldığı 
(Buhar!, "Şalat" , ı ; Müslim, " Şalatü'l-mü
safirin", ı , 3), beş vakit namazın hicretten 
bir yıl önce mi'rac gecesinde, cuma na
mazının da hicret öncesinde farz kılındı
ğı anlaşılmaktadır. Hicreti takip eden yıl
larda oruç. zekat ve hac gibi ibadetlerle 
onları tamamlayıcı hükümler kesinlik ka
zanmış. bu esnada kamu düzeni, hukuki 
ve ticari hayat başta olmak üzere dinin 
diğer alanlardaki arneli hükümleri ta
mamlanmıştır. İbadetlerin teşriinin ilk 
dönemlerden itibaren iman esaslarıyla 
birlikte veya onlardan hemen sonra yer 
alması. bunların dindeki merkezi yeri ve 
inancın korunmasında sahip bulunduğu 
önemli rol ile alakah olup bu bağ dini öğ
reti ve literatürde her dönemde korun
muştur. 

Kur'an'da başta namaz. ardından ze
kat. hac ve oruç olmak üzere temel iba
detler sıkça hatıriatılıp emredilir. Ancak 
bu atıf ve emirler ibadetlerin eda şekli 
ve ayrıntılarından çok o i badetin mahiye
tini. öz ve amacını konu edinen genel ve 
mücmel ifadeler şeklindedir. Kurban, fı
tır sadakası. bayram ve cenaze namazı. 
itikaf gibi ibadetlerden bazılarına Kur
'an'da dalaylı olarak atıfta bulunulurken 
bazıları sünnetle teşri' kılınmıştır. Kur
'an'da ana çatısı oluşturulan ibadetlerin 
nasıl yerine getirileceği. uygulama şart
ları ve hükümleri Hz. Peygamber'in uy
gulama ve açıklamalarıyla netleşmiştir. 
ResOl-i Ekrem 'in yaklaşık yirmi üç yıl gibi 
geniş bir zaman dilimine yayılmış olan is
lam'ı tebliğ görevinin Medine döneminde 
ibadetlere ve insan ilişkilerine ait açıkla
ma ve uygulamalar ağırlık kazanmış. sa
habe bu dönemde adeta ibadet eğitimi 
görmüştür. Mesela Hz. Peygamber, "Ben 
nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılı
nız" (Buhar!. "Ezan", ı8; Darimi,"Şalat", 
42); "Hacla ilgili hükümleri benden öğre
niniz" (Müsned, lll , 318, 366; Nesa!, "Me
nasik", 220) diyerek ümmetine namazın 
kılmış ve haccın eda ediliş biçimlerini ay
rıntılarıyla göstermiş. uygulama ve öğ
retmeye dayalı dini hayat sonraki nesille-
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re aynı şekilde intikal ettirilmiştir. Medi
ne halkının uygulamasına ve şer'I-ameli 

bir konudaki ittifakina özel bir değer ve
rilmesi fikri de esasen bu gerekçelere da
yanır. Ancak bu konuda Hz. Peygamber'in 
sünneti. bu ibadetleri n her birinin -ileride 
fıkıh literatüründe ele alınacağı tarzda
kurucu unsurlarını . geçerlilik şartlarını 
ve güzelleştirici fiilierini ayrı ayrı sayım 
şeklinde değil bir bütün halinde fiili ör
neklik, erkan ve ada b eğitimi şeklindedir. 

Herhangi bir i badeti oluşturan ve ResGl-i 
Ekrem'in uygulamasında yer alan fiilierin 
bu ibadet açısından önem ve gereklilik 
sıralaması konusunda sonraları farklı gö
rüşlerin ortaya çıkması , fiiller arasında bir 
ayırım ve kademelendirmeyi ifade eden 
özel terimierin bulunması da bundan kay
naklanır. Bundan dolayı ibadetler konu
sunda fiili ve sözlü sünnetle sahabe tat
bikatı vazgeçilmez bir kaynak değeri ta
şısa da her zaman için farklı değerlendir
melere konu ve gerekçe yapılabilecek bir 
zenginliktedir. 

1. Fıkhi Hükümle r. İ badetler dini n arne
li hükümlerinin en başında yer aldığından 
Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidln dö
neminde dini anlama faaliyeti şeklinde 
algılanan ve ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren 
dinin arneli hükümlerine hasredilmeye 
başlanan fıkıh ilminin ana konularından 
birini teşkil etmiştir. Fıkıh şahısların ken
dilerine. yaratanma ve diğer insanlara 
karşı hak ve sorumluluklarını bilmesi ola
rak tanımlandığı , fıkıh ilmi de bu çerçe
vedeki ilişkileri konu edindiği için ibadet
ler fıkhın bütün yönlerini ilgilendirmekte 
ve adeta merkezi bir rol oynamaktadır. 
Çünkü ibadetler ilk bakışta kul ile Allah 
arasında kalan ve ferdin yaratanma karşı 
duyduğu saygı . itaat ve tazimi simgele
yen birer davranış olarak görülebilirse de 
kişilik eğitiminin . insan ilişkilerinin ve top
lumsal yapının iyileştirilmesini sağlayan 
bir fonksiyona da sahiptir. 

ibadet konusunun dinin nakli bilgiye 
·dayanan. mukayese ve yoruma fazla açik 
bulunmayıp belki de en dogmatik yönü
nü teşkil ettiği , bu konuda esasen Kur'an-ı 
Kerim'de yer alan hükümler ve Hz. Pey
gamber'in açıklama ve uygulama örnek
leriyle yetinilmesi gerektiği doğrudur. An
cak ResGl-i Ekrem ile sahabeden gelen 
rivayetlerde ibadetlerin ifa şekil ve şart
larına ilişkin ayrıntılı tesbit ve izahlardan 
ziyade genel tanıtım ve tasvirin yer alma
sı. bunun yanında ferdi ve içtimal hayat
ta yeni ve farklı durumların ortaya çık
ması ve i badetierin müslüman toplum
larda daima dini hayatın herkesi ilgilen-
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diren en canlı yönünü teşkil etmesi gibi 
sebeplerle sahabe döneminden itibaren 
ibadetler etrafında giderek artan bir yo
ğunlukta zengin bir bilgi birikimi ve fıkıh 
literatürO oluşmuştur. FürG-i fıkhın iba
dat. muamelat ve ukübat şeklindeki üç 
ana bölümü içinde ilk sırayı alan ibadet
ler konusunun yaklaşık bir asır sonra te
lif edilmeye başlanan fıkıh literatüründe 
kapsamlı bir şekilde ele alınması. bu hu
susta ilk dönemlerden itibaren hacimli 
eserlerin telif edilip farklı yorumların gün
deme getirilmiş olması bu gelişmelerin 
ürünüdür. 

İ bad et konuları klasik fıkıh kitaplarının 
genel olarak ilk bölümlerinde yer alır ve 
bunlar temizlik (abdest, teyemmüm, gusül 
vb.). namaz. oruç. zekat, hac, kurban ve 
bazan da nikah veya cihad şeklinde sırala
nır. Bu sıralama mezheplere veya müel
liflerin şahsi tercihlerine göre kısmi bir 
değişiklik gösterebilir. Maddi ve hükml 
temizlik adeta ibadetleri ifanın ön şartı 
veya hazırlık safhası sayıldığı için en başta 
yer almış. daha sonra mükellefiyetin yay
gınlığı esas alınarak diğer ibadetlere ge
çilmiştir. Bu konulardan nikah ve cihad 
dışındakilerin ibadet olduğu hususunda 
herhangi bir i h til af yoktur. Ni kah ve ci
hadın ise hem ibadet oluşları hem de sı
ralamada hangisinin öncelikle yer alma
sı gerektiği hususunda fıkıh mezhepleri 
arasında farklı görüşler bulunmaktadır. 

Fıkıh kültüründe nikah ve cihada ibadet 
değerinin verilmesinde toplumun en kü
çük birimi olan aileyi korumak. onun sağ
lam esaslar üzerine kurulmasına ve sağ
lıklı işleyişine destek olmak. hayatın ve 
toplumun temel değerlerinin korunabil
mesi için bazan zaruri hale gelen düş
manla savaşmayı teşvik etmek gibi amaç
ların gözetildiği söylenebilir. 

Çeşitleri. Hürmet. tazim ve itaatin en 
yüksek ifadesi olan ibadet ancak Allah'ın 
hakkı olup O'ndan başkası buna layık de
ğildir (el-Fatiha 1/5; en-N ahi 16/36: el-is
ra l 7/23 ) Zira dünya ve ahiretle ilgili bü
tün nimetleri veren yalnız O'dur. Allah'ın 

yüceliğ i karşısında sadece insanoğlu de
ğil kainatta bulunan her şey lisan-ı hal ile 
O'na ibadet eder. Kur'an'da, yerde ve gök
te ne varsa hepsinin Allah' ı hamd ile tes
bih ettiği belirtilmektedir (el-isra ı 7/44) . 
Yıldızlar. dağlar. ağaçlar, hayvanlar (el
Hac 22/ 18), gökte bir dizi halinde uçan 
kuşlar (en-Nur 24/41) ve diğer varlıklar 
Allah 'ın istediği şekilde O'na ibadet eder 
ki buna "kainatın ibadeti" denir. Ancak 
şuursuz yaratıkların herhangi bir tercihi 
bulunmadığı için onların ibadetlerine "el-

ibade bi 't-teshlr" adı verilir. öte yandan 
insanların ve cinlerin yaratılış gayesi "AI
lah'a ibadet etmek" olarak belirlenmiş
tir (ez-Zariyat 5 l / 56). İnsanlar buibadeti 
kendi tercihleriyle yaptıklarından onların 
ibadetlerine de "el-ibade bi'l-ihtiyar" de
nilmiştir. 

Şari' tarafından yapılması istenen iba
detler, bu isteğin kuwet derecesine göre 
bazı ayırım ve adlandırmalara tabi tutu
lur. ibadetler beş temel teklifi hüküm ba
kımından vacip (farz) ve mendup şeklin
de iki ana gruba, vacibin de Hanefi mez
hebindeki ikili ayırımı dikkate alınırsa farz, 
vacip ve nafile şeklinde üç kısma ayrılır. 

Beş vakit namaz. oruç. hac. zekat farz. 
vitir namazı vacip. farz namazlardan ön
ce veya sonra kılınan sünnetlerle tehec
cüd, kuşluk. tahiyyetü'l-mescid gibi bazı 
namazlar. ramazan ayı dışında tutulan 
oruçlar, farz olandan sonra yapılan hac
lar ise nafile ibadetlı;!re örnek teşkil eder. 
Nafile ve mendup terimleri esasen farz 
ve vacip dışında kalan bütün emir ve tav
siyeleri kapsamakla birlikte fıkıh literatü
ründe ibadetler alanında müekked sün
netierin ayrı tutulduğu. gayri müekked 
sünnetierin de çok defa nafile. m üstehap 
ve mendup terimleriyle karşılandığı gö
rülür. 

Eda edilmesi için belirli bir vakit tayini 
yapılmayan i badetiere "mutlak vakitli iba
detler". böyle bir belirlemenin bulunduğu 
ibadetlere ise "mukayyed vakitli ibadet
ler" denir. Mesela kefilretler mutlak va
kitli ibadetlerdir; bunların yerine getiril
mesi için herhangi bir vakit tayin edilme
miş olduğundan istendiği zaman ifa edi
lebilir. İkinci grup ibadetlerde ise eda vak
tinin başlangıç ve bitiş sınırları belirlen
miştir. Bunların bazısının vakti dar. bazı
sının geniş ve bazısının da bir yönden dar. 
bir yönden geniştir. Geniş zamanlı iba
detlerde, eda için belirlenen vakitte hem 
o ibadeti hem de aynı cinsten başka bir 
i badeti ifa etmeye imkan veren bir geniş
lik mevcuttur. Bu sebeple söz konusu vak
te Hanefi hukukçuları "zarf" adını vermiş
lerdir. Beş vakit farz namaz bu tür geniş 
vakitli bir ibadettir. Eda vakti içinde aynı 
cinsten başka bir ibadetin ifasına imkan 
yoksa ona dar vakitli ibadet denir. Hanefi 
hukuk literatüründe "mi'yar" adı verilen 
bu i badetiere örnek olarak ramazan oru
cu gösterilebilir. Çünkü bunun için belir
lenen vakit içinde başka bir orucun ifa
sına imkan yoktur. Bir yönden dar, diğer 
yönden geniş zamanlı olan ibadete örnek 
olarak hac i badeti gösterilebilir. Zira hac
cın vakti belirli aylar olup bu vakit aynı yıl 



içinde ancak bir hac yapılabilmesi açısın
dan dar vakitli . ha cia ilgili davranışların 
hac aylarının tamamını kapsamaması açı

sından ise geniş vakitli bir ibadettir. 

Vakit açısından yapılan bu ayırım aynı 

zamanda ibadete niyetin gerekliliğini ve 
şeklini de belirler. Geniş vakitli ibadetin 
edası için özel olarak niyet edilmesi şart 
iken dar vakitli ibadetlerde özel olarak 
ona niyet edilebildiği gibi mutlak niyet de 
kifayet eder. İki özelliği de taşıyan ibadet
lerde ise dar vakitliye benzemesi itibariy
le mutlak niyetleedası geçerli olur, geniş 
vakitli ibadetlere benzemesi sebebiyle 
de başka ibadete niyet edilmesi halinde 
edası geçerli olmaz. Mesela bir kimse farz 
olan hacca niyet etmeksizin haccederse 
bu hac onun farz haccı yerine geçer; an
cak nafile hacca niyet ederse farz olan 
haccı borç olarak kalır. Dar zamanlı iba
detlerde vakit edanın mi'yarı ve şartı. 
geniş zamanlılarda ise edanın zarfı ola
rak nitelendirilir. Her iki tür ibadette de 
vakit. vacip oluşun sebebi olmasının yanı 
sıra sıhhat şartı sayıldığından edanın bu 
vakitten öneeye alınması caiz değildir. An
cak mali yönü bulunan ve edası dar veya 
geniş bir zamana bağlanmamış olan ze
kat ve sadaka-i fıtır gibi ibadetterin vü
cüb vaktinden önce eda edilmesinin ce
vazı konusu hukukçular arasında tartış
malıdır. Mükellefin. geniş zamanlı bir iba
deti belirlenen zamanın dilediği parçasın
da eda edebileceği konusunda görüş bir
liği bulunmaktaysa da iki nokta arasında
ki geniş sürenin hangi parçasının vücüb 
sebebi sayılacağı hususunda ihtilaf edil
miştir. Fakih ve usulcülerin çoğunluğuna 
göre vücüb sebebi vaktin mükellef olarak 
idrak edilen ilk cüzü olup vaktin girmesi 
mükellefe şer'! hitabın yöneltildiğinin de 
delili sayılır. Sorumluluk veya ifanın kişi
nin şahsı veya malıyla ilgili olması bakı
mından da ibadetler bedeni, mali. hem 
bedeni hem mali olmak üzere ayınma ta
bi tutulmuştur. Namaz. oruç, Kur'an oku
ma ilk; zekat. vakıf ve sadaka ikinci; hac 
ve cihad üçüncü gruba örnektir. 

S orumluluk ve İfa . ibadetler dinin asli 
unsurlarından biri olduğu için Allah'a ina
nan ve İslam'ı benimseyen herkesin on
ları yerine getirmesi kural olarak istenir. 
Ancak ibadetleri n teşriinde tedrld bir yol 
izlendiği gibi onlarla mükellef tutma ko
nusunda gerek ibadetin mahiyetine ve 
amacına gerekse onu yerine getirmesi is
tenen kimsenin güç. imkan ve sorumlu
luklarına göre bir ayırım ve sınıflandır
maya da gidilmiştir. Bu tutum. aynı za
manda ibadetterin yerine getirilmesi için 

gerekli zihnl hazırlığı sağlama , hak ve 
sorumluluk, nimet ve külfet arasında bir 
denge kurma ve mükellefiyette tabii -be
şer! faktörleri göz önünde bulundurma 
konusuna verilen önemi göstermektedir. 
Mekke döneminde iman esaslarının va
zedilmesi ve inananların ferdi nitelikteki 
ibadetlere alıştırılması. Medine dönemin
de ise belli bir sıra içinde ferdi ve sosyal 
nitelikli ibadetterin istenmesi ve bunlar
la mükellefiyetin son şeklinin verilmesi 
böyle bir anlam taşır. Öte yandan her iba
det belli ölçüde bir külfet ve mahrumiyet 
içerse de bu dinin genel telkinleri, sağla
yacağı dünyevl ve uhrevl faydalar. daha 
da önemlisi ferdin Allah katındaki konu
mu düşünüldüğünde kolaylıkla katlanı
labilecek bir durumdur. Bu sebeple Kur
'an'da ve hadislerde çeşitli ibadetlere 
atıfta bulunularak dinde zorlaştırmanın 
bulunmadığı , kolaylaştırmanın esas alın
dığı , her zorluğun beraberinde bir kolay
lık ve ferahlığın bulunduğu. insana gücü
nün üzerinde bir külfet yükletilmediği. 
ibadet mükellefiyetinin de yapılabilir ve 
üstesinden gelinebilir olduğu sıkça hatır
latılır. Bunun yanında ibadetterin ifasın
da herhangi bir sıkıntı ve engelle karşıia
şıldığında alternatif ibadet biçimleri, te
lafi imkanları veya mazeretten dolayı mu
afiyetler de söz konusu olmuş. ayet ve ha
d isierde getirilen bu imkanlar daha son
ra İslam hukukçularınca da geliştiriJip 
sistemleştirilmiştir (bk RUHSAT; ZARU

RET) 

ibadet sorumluluğunda aslolan, kişinin 
o ibadetin anlam ve amacını kavrayacak 
bilince ve bu yöndeki h ür iradeye sahip 
olmasıdır. Bunun için de İslam'da ibadet 
mükellefiyeti kural olarak akıl ve buluğla 
başlar. Ancak çocukların da belli bir yaş
tan sonra ibadetlere alıştınlması tavsiye 
edilmişir. iman etmemiş kimselerin iba
detle mükellef olup olmadıkları İslam 
alimleri arasında ayrı bir tartışma konu
su olmakla birlikte ağırlıklı görüş böyle 
bir mükellefiyetİn imandan sonra başla
dığı, onların öncelikle imanla mükellef bu
lundukları yönündedir. ibadet yükümlü
lüğünde ikinci temel şart ise o ibadete 
güç yetirebilmedir. Namaz ve oruç gibi 
bedeni ibadetlerde beden sağlığı , zekat 
ve kurban gibi mali ibadetlerde zengin
lik, hac ibadetinde ise ikisi birden gerekli 
görülmüştür. Zekat ve kurban örneğinde 
olduğu gibi kişilerin ifaya elverecek mali 
güce sahip olmasını yeterli görüp akıl ve 
bulüğ şartını aramayan fakihler. bu tür 
ibadetlerde kamu yararının ve üçüncü şa
hısların haklarının daha baskın olmasın ı 
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ölçü alırlar. Mazeret halinde oruç. kurban. 
cuma ve bayram namazı gibi mükellefi
yetierde ruhsatlar veya alternatif ifa şe
killeri devreye girebilİrken günlük beş va
kit namazın ibadetler arasında sahip ol
duğu özel konum ve önem sebebiyle has
talık, yolculuk gibi güç yetirmeyi engel
leyen arızl durumlarda belli kolaylıklar 
getirilse de akıllı ve bulüğa ermiş kimse
lerin bu namazları kılma yükümlülüğü de
vam eder. 

Bir kimsenin i badetle yükümlü olması 
için gerekli olan şartlara fıkıh dilinde vü
cüb şartları. yapılan bir ifanın dinen ge
çerliliği için aranan şartlara da sı h hat ve
ya eda şartları denilir. Müslümanın akıllı 
ve baliğ olması ile ibadeti ifaya güç yeti
recek durumda bulunması genel yüküm
lülük şartları olup bu konuda ibadetler 
arasında çok az farklılık mevcuttur. Cuma 
namazında hür, erkek ve mukim olma. 
zekatta belirli miktarda bir mala. hacda 
yeter li derecede mali imkana sahip bu
lunma. bu ibadetler için aranan diğer yü
kümlülük şartlarının örneklerini oluştu
rur. İbadetle yükümlü olma şartları fert 
açısından genelde gayri iradi gelişmeler
dir. Bu yükümlülüğün doğması yani vü
cüb sebebi de namaz vaktinin girmesi, 
ramazan hilalinin görülmesi, zekatta yı
lın dolması veya Kabe'nin mevcudiyeti 
gibi zahiri, gayri iradi ve objektif sebep
lerdir. 

ibadetterin geçerlilik şartları . genelde 
o ibadeti meydana getiren temel fiiller 
ve şekli unsurlar olup çok defa iradi dav
ranışlardan oluşur. Bu sebeple yükümlü
lüğün doğmasıyla da yakından ilgili bazı 
objektif şartların i badetin vücüb şartı mı , 

sı h hat şartı mı sayılacağı fıkıh mezheple
ri arasında tartışmalıdır. Mesela namaz
da vakit hem vücüb sebebi hem de sıh 

hat şartı iken oruçta sadece vücüb sebe
bi ; cuma namazında vakit, devlet başka
nının izni ve kılınacakyerleşim yerinin şe
hir veya şehir hükmünde olması hem vü
cQb hem de sıhhat şartı niteliğindedir. 
İbadetin geçerliliği için aranan şartlar o 
ibadetin mahiyetini oluşturmaktaysa rü
kün. değilse şart adıni aldığı gibi önem 
derecesine göre de farz ve vacip ayırımı
na tabi tutulur. Ancak her ibadette bu 
ayırım ve adlandırmanın nasıl olacağı ko
nusunda mezhepler arasında ciddi görüş 
farklılıkları bulunmaktadır (bk. llÜKÜN; 

ŞART). 

Niyet ibadetterin geçerliliğinin belki de 
en genel ve ortak şartı dır. Bununla birlik
te sırf (ma hz) ibadet niteliğinde olmayan 
ve vesile ibadetler olarak nitelendirilen 
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ezan, ayrıca abdest ve gusül gibi hazırlık
Iarda niyeti gerekli görmeyenler de var
dır. Niyet, esasen Allah'ın rızasını kazan
ma arzusuyla ve O'nun hükmüne tabi ol
mak üzere fiile yönelen irade olmakla bir
likte fıkıhta bir davranışı ibadet kastıyla 
yapma ve yapılan ibadetin cins ve türü
nü belirleme şeklinde kolaylıkla uygula
nabilir bir boyuta indirgenmiştir. Çünkü 
önerilen geçerlilik şartlarının kolayca ya
pılabilir olması yanında kişiyi vesveseye 
sürüklemeyecek şekilde objektif ölçütle
re bağlanması gerekir. Nitekim namazda 
ta'dll-i erkanın belli şekli davranışlar ola
rak tanımlanması, huşuun namazın ge
çerlilik şartları arasında yer almayışı da 
böyle açıklanabilir. 

Öte yandan niyetle am el arasındaki iliş
ki bakımından da iki tür hükümden söz 
edilebilir: a) Uhrevl hüküm. Yapılan arne
lin -ibadet veya muamelat olmasına ba
kılmaksızın- uhrevl sonucu hakkında te
mel ölçü niyettir. Buna göre farz veya 
nafile bir ibadetin ya da haram bir fiilin 
yapılması veya terkedilmesine ait sevap 
veya günah niyetin bulunmasına bağlıdır. 
Bu takdirde arnelleri ibadet ve muame
lat şeklinde ayırmanın kesin bir çizgi ol
madığı, Allah'ın iradesine uygun olarak 
yapma niyetiyle bütünleştiği zaman her
hangi dünyevl bir ihtiyacın karşılanması 
için yapılan arnelierin de geniş anlamda 
ibadet kavramı çerçevesine girdiği anla
şılır. b) Dünyevl hüküm. Dünyevl sonuç 
bakımından ibadetlerde niyetin şart ko
şulmasının esas amacı. farklı derecedeki 
ibadetleri birbirinden ve ibadet olmayan 
davranışlardan (adetler) ayırt etmektir. 
Mesela orucu bozan bazı davranışlardan 
ibadet maksadıyla olduğu gibi perhiz ve 
tedavi gibi bir amaçla da kaçınmak müm
kündür. Böyle bir eyleme oruç niteliği ka
zandıran kriter niyettir (Süyutl, el-Eşbah 
ue'n-ne;ç;a'ir; s. 46-4 7; İbn Nüceym, s. 24-
25) . 

İbadetlerin geçerlilik şartlarını oluştu
ran rükün. şart. farz ve vacip gibi hüküm
lere ilave olarak yapılması tavsiye edilen 
veya uygun görülen davranışlar ibadetle
rin adabını teşkil eder. Adab Hanefıler' 
de kuwetliden zayıfa doğru sünnet, men
d up (müstehap) ve adab şeklinde sıralanır
ken diğer mezheplerin kullanımında men
d up her üçünü de içerecek şekilde geniş 
bir kapsama sahiptir. Adab grubunda yer 
alan fiiller, söz konusu ibadetin ruhuna ve 
şekil şartlarına uygun olarak ifa edilebil
mesine yönelik tedbirler mahiyetindedir. 

İ badetin dinen belirlenen vaktinde ye
rine getirilmesine eda, bu vaktin dışında 
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başka bir zamanda yerine getirilmesine 
ise kaza denir. Ayrıca Hanefi usulcüleri 
edayı. dinen veya hukuken aranan bütün 
şart ve vasıfları toplayıp toplamaması 
açısından kamil. kasır ve kazaya benze
yen eda şeklinde üç kısma ayırmışlardır. 
Vakti içinde cemaatle kılınan namaz birin
ciye, tek başına kılınan namaz ikinciye, 
namaza imamla beraber başladığı halde 
arızl bir sebeple onun bir kısmını imamla 
kılamayarak tek başına tamamlayan ki
şinin ibadeti de üçüncü tür edaya örnek
tir. Kaza da ibadetin makul misliyle, ma
kul olmayan misliyle ve edaya benzer ol
mak üzere üç şekilde gerçekleşir. Vaktin
de eda edilmeyen farz bir namazın son
radan aynen kaza edilmesi birinci , yaşlı 
bir kişinin ramazan orucunu tutmaya gü
cünün yetmemesi sebebiyle fidye verme
si ikinci, bayram narnazına imam rükuda 
iken yetişen kimsenin rükuunu kaçırma
mak için tekbirleri rükuda alması ise 
üçüncü tür kazaya örnek teşkil eder (Se
rahsl. Uşul, ı. 44-54). Öteyandan birinci 
ifadaki eksiklik sebebiyle vakti içinde ya
pılan ikinci tam ifaya "iade" adı verilir ve 
böyle biribadete de "iadeten ibadet" de
nir (bk. EDA; KAzA). 

Ferdi n yaratanma karşı kulluk ödevi ve 
bağlılık göstergesi olan ibadetler kural 
olarak mükellef tarafından bizzat yerine 
getirilir. İslam hukukçuları, ibadetleri ifa 
sırasında başkalarından yardım isteme
nin bizzat ifa yükümlülüğüne engel teş
kil edip etmeyeceği konusunda farklı öl
çüler benimsem i şlerdir. Mesela Ebu Ha
nife, ancak başkasının gücüyle iş görebi
len m ükellefi "muktedir" olarak kabul et
mezken talebeleri Ebu Yusuf ve Muham
med böylesinin muktedir sayılabileceği 
görüşündedir. Bu iki fakihe göre kendi 
başına abdest almaya gücü yetmeyen ve 
kendisine abdest aldırtacak kimse de bu
lamayan bir insan teyemmüm eder; yar
dım edecek bir kişi bulması halinde ise 
abdest alması gerekir. Mezhepte ağırlıklı 
görüş de bu doğrultudadır. Ancak bu du
rum namazda farklı olup ayakta durmak
tan aciz kalan kişinin kendisine yardım 
edecek biri bulunması halinde dahi otu
rarak namaz kılması caiz görülmüştür. 
Mali kiler' e göre de namaz sırasında ayak
ta duramayan kişiden kıyam farzı düştü
ğü için oturarak namaz kılar. Şafiiler'de 
abdestte özürsüz olarak başkasından yar
dım istemenin uygun bir davranış olma
dığı veya rnekruh kabul edildiği anlaşıl 

maktadır. Ancak hastalık gibi herhangi 
bir özür bulunması halinde zorlu ğu gider
mek için bunu rnekruh görmemişler, hat-

ta abdestsiz ibadet olmayacağı noktasın
dan hareketle ücret ödeyerek de olsa baş
kasından yardım isternek gerektiğini be
lirtmişlerdir. Hanbel11er ise Hz. Peygam
ber'i~ çeşitli zamanlarda abdest alırken 
bazı sahabilerin kendisine yardım etme
sinden hareketle herhangi bir özür bu
lunmadan dahi abdest sırasında başka
sından yardım alınabileceğini söylemiş

lerdir. 

Bu tür örneklerden anlaşıldığına göre 
namaz ve oruç gibi sırf bedeni ibadetler 
kişinin şahsi görevleri olup bunların mü
kellef tarafından bizzat yapılması asıldır 
ve bu tür ibadetlerde naslara dayanan sı
nırlı ruhsatlar hariç başkası adına ibadet 
yapmak (niyabet) kural olarak caiz değil
dir. Bu durum hem yaşayan hem de öl
müş olan mükellefler (bk ISKAT) açısın
dan böyledir. Buna karşılık üçüncü şahıs
ların haklarını ilgilendiren birtakım yön
ler bulunması sebebiyle zekat ve kurban 
gibi mali ibadetleri n bedel ve niyabet yo
luyla ifa edilmesi caiz görülmüştür. Ancak 
mükellefin şahsi niyeti. emri veya bilgisi 
dışında mali de olsa herhangi bir i badetin 
başkaları tarafından yapılmasının onun 
Allah;a karşı ibadet borcunu düşürüp dü
şürmeyeceği hususu tartışmaya açık bir 
konudur. Hem bedeni hem mali bir iba
det olan haccın niyabet ve bedel yoluyla 
ifası konusunda fakihlerin çoğunluğu. Hz. 
Peygamber'in hayvana binemeyecek de
recede yaşlı olan babası için haccetmek 
isteyen bir sahablye onun adına hacce
debileceğini söylemesi (Buhar!, "J::Iac", ı: 

"Ceza'ü'ş -şayd", 23-24; Müslim, "J::Iac", 
407-408) gibi bazı delillerden hareketle 
ölü veya diri adına başkası tarafından ya
pılacak haccı caiz görmüş. fakat bu konu
da birbirinden oldukça farklı şartlar ileri 
sürmüşlerdir. Haccı bizzat ifa edecek be
deni güce sahip bulunmayan kimselere 
belli şartlarda yerine başkasını (bedel veya 
vekil) gönderme imkanı tanınması bu i ba
d etin mali yönünün bulunması. içtimal 
ve milletlerarası bir boyuta sahip oluşuy
la açıklanabilir. İmam Malik ile Mu'tezile 
alimleri ise bedeni, mali veya hem bedeni 
hem mali şeklinde bir ayınma tabi tut
maksızın i badetierin if asında niyabet usu
lünü kural olarak caiz görmezler (b k. BE

DEL; HAC; NİYABET) . 

İbadetlerin ifasında önemli bir ilke iba
detin yalnızca Allah için yapılmasıdır. Tev
hidin aslını Allah'a hiçbir şeyi ortak koş
madan ibadet etmek (el-Fatiha 1/4; Al-i 
im ran 3/64: ez-Zuhruf 43/45). yapılan iba
detlerin karşılığını yalnızca Allah'tan bek
lemek teşkil eder (Yunus ı 0/72: eş-Şuara 



26/ 109.127, !45) . İslam'daşirkegötüren 
bütün yollar kapatılmış, Allah 'tan başka
sı adına yemin. adak ve kurban yasaklan
mıştır (Müsned, 1. 108. 118. 152, 309;Müs
lim. "E<;Ial:ıi" , 43-45; Nesa!, " J!aJ:ıaya" , 34) 
Bu yönüyle ibadet hem insanın yaratanı
na bağlılığını, O'na boyun eğişini hem de 
onun ilahi irade dışında her türlü eğilim, 
baskı ve otorite karşısında özgürlüğünü 
simgeler. 

Genel olarak ibadetler belli davranış 
biçimlerinden meydana gelir ve bir kısmı 
sembolik anlam ifade eden bu şekiller 
ibadetlerin adeta kurucu unsurunu teş
kil eder. Bununla birlikte ibadetin özünü 
kişinin niyeti ve onun gösterişten uzak 
olarak içten gelen bir istekle yapılması 
oluşturur. Dini terminolojide "ihlas" de
nilen bu keyfiyet ibadetlerin kabulünde 
esastır. İ badetierin ifası esnasında vücut
la yapılan bazı hareket veya şekiller bir 
bakıma suyu muhafazayayarayan kap ve
ya özü çevreleyen ve koruyan kabuk gibi
dir. Kur'an'da dini yalnızca Allah'a has kı
larak ibadet etmekle ilgili birçok ayet bu
lunduğu gibi (ei-A'raf 7/29; ez-Z ümer 39/ 
2, II , I 4;ei-Beyyine 98/5) Hz. Peygamber 
de halis niyet bulunmadan yapılan iba
detlerin içi boş davranışlardan ibaret ol
duğunu hatırlatmıştır. Arnelierin niyete 
göre olduğunu bildiren hadis de (Buhar!. 
"İman" , 41 ; Müslim. " İmaret" , 155) esasen 
i badetierin ifasında şekil şartı sayılan ka
sıt ve bilincin değil içtenlik ve ihlas anla
mındaki niyetin önemini vurgular. 

İbadetlerin ifasında devamlılık ve sü
reklilik asıldır. Kur'an'da insanın ölünceye 
kadar rabbine kulluk etinesi istenir (el
Hicr 15/98-99) . İslam'da dünya hayatı için 
ahi ret. ahiret hayatı için dünya hayatı fe
da edilmeyerek ikisi arasında bir denge 
kurulmuş (en-N Gr 24/38; ei-Kasas 28/77; 
ei-Haş r 59/ 18- 19). hem dünya hem de ahi
ret mutluluğu esas alınmıştır (e i-Bakara 
2/200-202) Bu ilke gereğ i Hz. Peygamber 
ümmetine dengeli ve itidalli bir dini ha
yat tavsiye etmiş, devamlı yapılan am elin 
Allah katında arnelierin en hayırlısı oldu
ğunu belirtmiş, ibadetlerde aşırıya git
mek isteyen bazı sahabileri uyararak nef
sin ve aile fertlerinin kişi üzerinde hakla
rı bulunduğunu ve her hak sahibine hak
kının verilmesi gerektiğini , kendisinin Al
lah'tan en çok korkan ve O'na en çok iba
det eden kişi olmakla birlikte yine de yi
yip içtiğini, cinsi hayatını sürdürdüğünü 
ve istirahat ettiğini, İslam'da ruhban ha
yatının bulunmadığını belirterek (Müs
ned, ııı. 266 ; v ı . 226; Dariml. " NikaJ:ı ", 3; 
AclGn'ı'. ll , 377) din ile hiç kimsenin yarışa-

mayacağını. aksi haldedinin ona galip ge
leceğini söylemiştir (Buhar!, "İman" , 29 ). 

ibadet Dili. İbadetlerin geçerlilik şart
larının önemli bir bölümünü şari' tarafın
dan belirlenen ve istenen belli davranış 
biçimleri ve şekil şartları oluşturur. İba
detlerle ilgili dini hükümlerin zamanın ve 
şartların değişmesiyle değişmeyen, yo
rum ve ta'lile açık olmayan taabbüdi ni
telikte hükümler olarak görülmesi de ge
nelde bu şekil şartlarında yoğunlaşır. Na
mazın belirli safhalarında Kur'an'dan bel
li ölçüde metinlerin okunması. bunların 
Arapça olarak okunmasının gerekmesi, 
rek'atların . rükG ve secdenin miktarları , 

oruçta yeme içme ve cinsel ilişki yasağı . 

haccın if asında i h ram, vakfe ve tavaf hü
kümleri böyledir. Bunlar arasında, bazı 
ibadetlerde aranan Arapça telaffuz şartı 
ve bu şarta bağlı olarak bir kimsenin ana 
diliyle ibadet edip ederneyeceği konusu 
özellikle Araplar dışındaki müslümanlar 
açısından ayrı bir önem taşır. 

Dinin benimsenmesinde ve gerekleri- · 
nin yerine getirilmesinde anlama, razı ol
ma ve iradi seçim esas olduğundan keli
me-i şehadet, zikir. dua ve niyetle Arap
ça telaffuz şart görülmez. Cuma ve bay
ram namazı hutbelerinde de cemaatin 
söyleneni anlaması esas olduğundan Kur
' an-ı Kerim ile hamdele ve salvele gibi şe
killeri sünnetle belirlenen dua ve zikirler 
dışındaki öğüt ve irşad kısmının Arapça'
dan başka bir dilde okunması caiz görül
müştür (bk. HUTBE). Buna karşılık ezan 
ve ona bağlı olarak ikamet (kamet). dinin 
şiarı ve bir bölgede müslümanların mev
cudiyetinin sembolü olarak görüldüğün
den bunların Arapça orüinal şekil ve ter
tibiyle okunması gerekli sayılmıştır. Han
beliler hariç üç mezhep fakihleri, Arapça 
okuyabilen kimsenin bulunmaması duru
munda ezanın geçici bir süre için başka 
bir dilde okunabileceği görüşünde iseler 
de böyle bir mazeret olmad ığında Arap
ça okunmasının gerektiği hususunda ic
ma vardır. İslam ümmetinin Hz. Peygam
ber'den bu yana uygulaması da bu yön
de olmuştur. 

Kur'an aniaşılmak ve gereği yerine ge
tirilmek için indirildiğİnden ve bu yönüy
le fert ve toplumlar için rahmet ve şifa 
olduğundan Kur'an kıraatinde mananın 
anlaşılmasının ayrı bir önemi vardır. Bu 
sebeple Arapça bilmeyenierin Kur'an me
ali ni veya tefsirini okuyup onun içeriğine 
vakıf olması bir ibadet değeri taşır ve 
Kur'an'ın namaz dışında da Arapça okun
ması gerekli görülmez. Bununla birlik
te bir kimsenin manasını anlamasa bile 
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Kur'an'ın Arapça metnini okuması ve din
lemesi de başlı başına bir ibadet olarak 
nitelendirilmiş, Allah 'ın hoşnutluğunu ka
zanmaya vesile sayılmıştır. Öte yandan 
Kur'an ' ın nazil oluşundan bugüne kadar 
korunan orüinal şekli bütün müslüman
lar arasında ortak bir bağ oluşturduğu ve 
dinin sembollerinden sayıldığı için öteden 
beri İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'in 
Arapça orüinal metni ibadet ve zikir mak
sadıyla okunagelmiştir. 

İbadetlerin Arapça'dan başka bir dille 
yapılabilmesi tartışmaları . iftitah tekbiri 
dahil namazın kurucu unsur ve şekil şart
larında ayrı bir yoğunluk kazanır. Maliki
ler dışındaki İslam hukukçularının büyük 
çoğunluğu. Arapça 'sını bilmemesi veya 
dili dönmemesi gibi acziyet halinde na
maz kılan kimsenin iftitah t ekbirinin ken
di dilindeki karşılığını okuyabileceği gö
rüşünde olup Hanefi müctehid imamları 
böyle bir mazeret şartını da aramaz. Gö
rüş ayrılığının sebebi, iftitah tekbirinin 
kendisiyle ibadet edilen bir lafız mı yoksa 
mana mı olduğu konusundaki farklı yak
laşımlardır. Kur'an'da namazla ilgili ola
rak, "Ondan -Kur'an'dan- kolayımza ge
leni okuyun" (ei-Müzzemmil 73/20) buy
rulduğu gibi hadislerde de kıraatsiz. Fa
tiha 'sız namazın geçerli olmayacağı veya 
eksik olacağı bildirilmiştir (M üslim, "Şa
lat", 34-3 5. 38, 41- 42 ; Ebu DavGd. " Şalat". 
132; Tirm izi, "Meval5itü 'ş -şalat", 69 , II 5-
II6,"Şalat" , J16,!66)Fiilisünnetvege
lenek de bu yönde olduğundan bütün fı
kıh mezhepleri namazda Kur'an 'dan bir 
parça okumanın (kıraat) namazın farzla
rından sayıldığı konusunda ittifak etmiş , 

ancak belirlenmiş bir süre olarak Fatiha'
nın okunmasının farz mı vacip mi olduğu 
hususu Hanefiler'le çoğunluk arasında 
tartışmalı kalmıştır. Namazda Fatiha kı
raat şartını temsil ettiğinden onun mea
linin Arapça dışında bir dille okunup oku
namayacağ ı tartışmal a rı da esasen na
mazdaki kıraat şartının böyle yerine ge
tirilip getirilemeyeceği anlamına gelir. Bu 
sebeple fakihlerin Fatiha'yla ilgili görüş
leri namazdaki diğer Arapça kıraatleri de 
kapsar. Temel bir kural olarak namaz an
cak Kur'an ' ın Arapça metni okunarak kı
lınabilir. meal ve tercüme onun yerine 
geçmeyeceğinden bunlarla namaz kılın
maz. Namaz kılacak kimse Fatiha'yı ve 
Kur'an'dan birkaçayetide bilmiyorsa ve
ya bunları telaffuza güç yetiremiyorsa 
bu bir geçici mazeret hali olup o kimse
den kıraat şartı düşer, ancak vakit geçir
meden bunu öğrenir. Böyle bir kimse için 
bu arada kılacağı namazlarda imama uy-
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ma. ayakta bir şey okumadan bekleme, 
bildiği ayet, dua ve tesbihleri okuma gibi 
geçici çözümler önerilir. Hanetiler'den Ebu 
Yusuf ile İmam Muhammed, Fatiha' nın 
Arapça'sını telaffuza güç yetiremeyen 
kimsenin öğreninceye kadar kendi dilin
deki mealini okuyabileceği görüşünde iken 
Ebu Hanife. böyle bir acziyeti de şart gör
meyip Fatiha'nın başka bir dildeki meali
nin okunabileceğini söyler. Ebu Hanife'
nin Kur'an 'ın tamamında manaya öncelik 
verdiği, Iafzı da bu anlamın kalıpları ola
rak gördüğü bilinmektedir. Ancak Ebu 
Hanife'nin daha sonra bu görüşünden 
vazgeçtiği rivayet edildiği gibi Hanefi 
mezhebinde de İmameyn'in görüşü ka
bul görmüştür. Fakihlerin Fatiha ve kıra
at şartıyla ilgili bu görüş ayrılığı namazda
ki diğer tekbir. dua ve tesbihler konusun
da da geçerlidir. Fatiha'nın , namaz için 
yeterli diğer sure, ayet ve dualarının ez
berlenmesinde bir güçlük bulunmadığı, 
bu konuda zorlananlara ise dini açıdan 
azami kolaylığın sağlandığı, ayrıca islam 'ın 
adeta şiarı olmuş namaz ibadetinin bütün 
müslümanlarca ortak bir dille kılınması
nın birçok fayda taşıdığı açıktır. Bundan 
dolayı islam tarihi boyunca bütün müs
lüman toplumlarda namaz Kur' an'ın aslı 

ile kılınmış. Hanefi alimlerinin özellikle 
yeni müslüman olanları düşünerek getir
dikleri kolaylığa da fazla ihtiyaç duyulma
mıştır. Öte yandan bütün dinlerde iba
detlerin belli ölçüde biçimsellik ve sem
bolizm içerdiği, ibadetin etkinliğinin yal
nız okunan metinlerin muhtevasında de
ğil ses ve akislerinde de yattığı , kutsal di
lin ilahi huzur ve bereketten gerekli nasi
bi almayı sağlayan ilahi bir vasıta olduğu 
bilinmektedir. Diğer semavi dinler veya 
büyük dini geleneklerde de durum farklı 
değildir. ilahi mesajın tebliğ aracı olarak 
seçilen kimsenin şahsıyla bütünleştiği Hı
ristiyanlık ve Budizm'de belli bir ibadet 
dilinin bulunmamasına karşılık mesajın 
kutsal bir metin halinde şekillendiği Ya
hudilik ve Hinduizm'de ibadetyalnız kut
sal metnin diliyle yapılabilir. Tevrat ibadet 
amacıyla ibranice'den. Vedalar da Sans
kritçe'den başka dille okunamaz. 

İfanın Sonuçları. ibadetlerle ilgili hü
kümler yalnızca kul ile Allah arasındaki 
ilişkileri düzenlemekle kalmaz. aynı za
manda ferdin yakın çevres iyle ve top
lumla ilişkilerini de doğrudan veya d olay
lı olarak etkiler. Ferdi niteliği baskın gö
rünen namaz ve oruç ibadetinin bile kö
tülüklerden uzak d urma. toplumsal kay
naşmayı, huzur ve sükunu sağlama , yok
sullara yardım elini uzatma gibi dışa ak-

246 

seden olumlu sonuçları vardır. Bu özellik 
zekat. hac. kurban. kefaret gibi ibadet
lerde daha belirgindir. Son dönemlerde 
ibadetlerle hukuki ilişkilerin ayrı ayrı ele 
alındığı telif tarzı hariç tutulursa fıkıh li
teratüründe ibadet konularının insan iliş
kilerinin hukuki ve ahlaki yönlerinin. ay
rıca ferdi, içtimal ve siyasi hayatın bir bü
tün halinde ve bir sistem çerçevesinde ele 
alınmış olması. İslam dininde ibadetlerle 
diğer alanların birbirini tamamlayan par
çalar olduğunu. dini n de bu bütünlük için
de kavranması ve yaşanınası gerektiğini 
vurgulamak içindir. 

islami öğretide amel imandan bir par
ça sayılmadığı. kelime-i şehadette özeti 
bulunan iman esaslarını kabul ve tasdik 
eden herkes arneli ne olursa olsun müs
lüman sayıldığı için ibadetlerin dinin ön
gördüğü şekilde yerine getirilmesinin is
lam toplumunun üyesi sayılma gibi hukuk 
düzenine taşan içtimal sonuçları yoktur. 
Bununla birlikte ezan. cemaatle namaz 
dini hayatın simgeleri sayıldığı için bun
ların müslüman bir toplumda açıkça ve 
tamamıyla terkedilmesinin islam'la bağ
daşmadığı kabul edilmiştir. Zekat verme
yeniere karşı sert yaptırımların uygulana
bilmesi , zekatın ibadet olmaktan çok ih
tiyaç sahiplerinin haklarını ilgilendirmesi 
sebebiyledir. Zekata tabi mallarda gizli 
mal -açık mal ayırımı yapılıp birinci grup
ta ferdi sorumluluğun , ikinci grupta dev
let eliyle toplama ve dağıtmanın esas alın
ması da bu çerçeve içinde mütalaa edil
miştir. Bunun ötesinde ibadet yükümlü
lüğü neticede yaratana karşı bir kulluk 
borcu olduğundan ilke olarak karışılmaz, 

kişilere bu yönde baskı yapılmaz. sadece 
eğitim ve icra imkanı vermekle yetinilir. 
İslam hukuk doktrininde hakim olan "özel 
hayatın gizliliği " ilkesi ve tecessüs ya
sağı da böyle bir müdahaleye engel teş
kil eder. ibadetlerde niyet ve ihlas esas 
olduğundan baskı uygulanmasının kişi

yi ikiyüzlülüğe sürükleyeceği ve bu şekil
de yapılacak ibadetin Allah katında mak
bul sayılmayacağı açıktır. Kur'an-ı Ke
rim'de genel olarak salih amel işleyen
Ierin büyük mükafat alacağı , buna karşı
lık ilahi emirlere itaat etmeyenlerin çe
tin bir azaba uğratılacağı belirtilmiş (bk. 
M. F Abdülbaki . ei-Mu'cem, "şalil:ı" , "sey
yi'e" md.leri). özel olarak da namaz ve ze
kat gibi ibadetlerin yerine getirilmesinin 
mutlu sonuçları. terkedilmesinin doğu

racağı dünyevi ve uhrevi felaketler vurgu
lanmış (a.g. e., "şalat", "zekat" md. leri). 
ancak herhangi bir dünyevi müeyyideden 
söz edilmemiştir. Esasen dünyevi cezalar 

birtakım ferdi ve içtimal hakları ihlal et
menin karşılığıdır. Böyle bir ihlalde, aynı 
zamanda Allah 'ın emrine karşı gelinmiş 

olması veya tamamen Allah hakkının söz 
konusu olduğu ibadetlerin yerine getiril
memesi hususu daha çok uhrevi cezanın 
konusuna girmekte ve ancak tövbe veya 
Allah'ın affıyla düşebilmektedir. Bununla 
birlikte fıkıh alimlerinin namazı alenen 
terkedenlere, namaz kılmamakta ısrar 
edenlere, yahut ramazanda alenen oruç 
tutmayanlara karşı bazı yaptırımların uy
gulanmasını önermeleri. böyle bir dav
ranışı söz konusu ibadetleri red ve inkar 
şeklinde yorumlamaları veya toplumun 
genel kabulünü ve kamu düzenini bozu
cu. başkalarına kötü örnek ol ucu nitelikte 
görmeleriyle izah edilebilir. inkar ve red 
anlamına gelecek tutum ve davranışlar 
dışında ibadetlerin yapılmaması halinde 
uygulanması istenen müeyyideler genel
likle ta'zir çerçevesinde kalmış olup bu da 
zamana ve şartlara göre değişen bir özel
lik taşır. Nitekim fıkıh kitaplarında yer alan 
ve bir kısmı son derece sert olan maddi 
yaptırım önerilerinin islam tarihi boyun
ca genellikle uygulamaya aksetmediği ve 
daha çok toplumsal tepki veya bazı idari 
tedbirlerle yetinildiği görülmektedir. 

ibadetleri yerine getirmenin manevi ve 
uhrevi hayata yönelik en belirgin sonucu 
kişinin uhdesinden böyle bir yükümlülü
ğün kalkmış olmasıdır. ibadetleri belirle
nen şartlara uygun şekilde yerine getiren 
kimseden o ibadeti ifa yükümlülüğü dü
şer. ibadeti yapmış olmaktan dolayı kişi
nin Allah katında ne ölçüde sevap elde 
edeceği konusu. yerine getirilen görevin 
niteliğine ve kişinin samirniyetine bağlı 
olarak kul ile Allah arasında kalan bir me
seledir. Yapılan i badetin sevabını bir baş
kasına bağışlama da böyledir. Fakihlerin 
çoğunluğu . daha çok sosyal boyutu olan 
mali ibadetlerden ve mesela Kur'an oku
maktan elde edilecek sevabm başkasına 
bağışlanabileceği hususuna iyimserlikle 
bakmış ve sevabm bağışlanan kimseye 
ulaşmasının Allah ' ın dilernesine bağlı ol
duğunu ifade etmişlerdir. Bu ihtimal ev
ladın anne ve baba gibi yakınlarına yap
tığı bağışlarda daha fazla kuwet kazan
makta, ücret karşılığı yapılan ibadetler
de ise halis niyeti ve ihlası zedeleyici ta
vırlara bağlı olarak bir hayli zayıflamakta 
veya ortadan kalkmaktadır. Bu çerçevede 
Kur'an ve dini ilimleri öğretme , imamlık 

ve müezzinlik yapma karşılığında ücret 
alınıp alınamayacağı meselesi doktrinde 
tartışılmış. sosyal bir zaruret olması ba
kımından bu hizmetler karşılığında ücret 



almanın caiz olduğu özellikle ileriki dö
nemlerde yaygın bir kabul görmüştür. 
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i.!PJ FERHAT KOCA 

2. Tasavvuf. Sahabe. tabi'In ve tebeu't
tabiln zamanında yaşamış olup sQfilerin 
öncüleri kabul edilen takvasahibi müslü
manlar ibadet üzerinde hassasiyetle dur
dukları ve çok ibadet ettikleri için ··ub
bad" dünyadan çok ahirete önem verdik
leri için "zühhad" diye tanınmışlardı. Ta
sawuf döneminde de nitelikli ibadetten 
beklenen feyiz ve sevabm daha çok olma
sı için zühd gerekli görülmüştür. 

ibadetlerin daha çok batıni özellikleri, 
ruhu ve özü üzerinde duran süfiler bun
dan başka ihlas. huşQ, Allah sevgisi ve 
korkusu gibi gönül hallerini; sabır. şükür, 
tevazu, cömertlik. af. merhamet gibi ah
lak esaslarını: kısaca kalp temizliğine . ru
hun olgunlaşmasına vesile olan ve sonuç
ta insanı Allah'a yaklaştıran her türlü iyi 

iBADET 

halleri ve davranışları ibadet sayarlar. Ta
sawufta ibadet kavramının bu kapsamlı 
anlamı "ubüdiyyet" kelimesiyle ifade edil
miştir. 

Süfılere göre ibadet ve ubüdiyyet Al
l ah'ın rızasını kazanmak, ona yaklaşmak 
ve onun huzurunda olmak için vazgeçil
mez bir araçtır. Kişi her şeyi bir yana bı
rakarak Allah ' ın huzurunda ve onunla 
birlikte olduğunun bilincine erince ama
ca uygun şekilde ibadet etmiş olur. Hz. 
Peygamber "ihsan" kavramıyla (Buhar!, 
"İman", 37; Müslim, "İman" , ı) bu hususu 
bel irtmiştir. Allah Teala. "Bana ibadet et 
ve beni anmak için namaz kıl'' (Ta ha 20/ 
ı 4) buyurmak suretiyle gafletle ibadet 
edilmemesi ve namazın bilinçli kılınması 
konusunda uyarıda bulunmuştur (Serrac. 
s. 209; Gazza ll, 1, ı 16). Allah'a çokyakın 
olan ve O'nun dostluğun u kazanan veliler 
de dahil olmak üzere bütün müslümanlar 
her zaman bu araca muhtaçtır. "Yakin ge
linceye kadar rabbine ibadet et" (el-Hicr 
15/99) mealindeki ayeti yanlış yorumlayan 
sQfi görünümlü bazı kişiler. yakin merte
besine ulaşan ve kalbi temiz olan kimse
lerin artık bu mertebeden sonra ibadet 
ve ubCıdiyyete ihtiyaçları kalmayacağını 
ve onlardan yükümlülüğün düşeceğini, 
kulluktan kurtulup özgür olacaklarını id
dia etmişlerdir (Serrac, s. 53 ı. 538). "Arif
ler dini yükümlülüğün düşeceği bir mer
tebeye ulaşırlar mı?" şeklindeki bir so
ruya karşılık ünlü süfi Cüneyd-i Bağdadl 
böyle bir mertebenin varlığından bah
seden bir zümrenin bulunduğunu, an
cak bu iddiayı ileri sürenlerin hırsızlar
dan daha kötü olduklarını. ariflerin sade
ce ibadet ve taatle Allah'a eriştiklerini ifa
de ettikten sonra kendisinin bin yıl yaşasa 
bile arnelinden zerre kadar eksiltmeye
ceğini söyleyerek cevap vermişti (a.g.e., 
s. 208; Sü leml, s. I 59; Ku şey ri. ı. I 06). Ta
sawufun doğuş döneminde mutasawıf 
olduğunu iddia eden bazı kişiler tarafın
dan ileri sürülen. yükümlülüğün düşece
ği bir mertebenin bulunduğu şeklindeki 
görüş daha sonra ibahiyye, hulüliyye, ba
tıniyye gibi şeriat dışı hareketlerde de
vam ederek çeşitli biçimlerde günümüze 
kadar gelmiştir. 

Tasawufta kulluğun ibadet, ubQdiyyet 
ve ubQdet olmak üzere üç şekli vardır. 
ibadet ilme'l-yakin, ubüdiyyet ayne'l-ya
kin, ubCıdet de hakke'l-yakin mertebesin
deki salikler için söz konusudur. ibadet ve 
ubQdiyyet daima rab ve mevla kavramla
rını çağrıştırır. Kendini abd olarak gören 
Allah' ı rab. kendiniabidolarak gören O'nu 
mabud ve mevla olarak görür. 
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