
iBADET 

Mutasavvıflar farz ibadetterin insanı 
Allah'a yaklaştıracağına, farzlardan son
ra yapılan nafile ibadetterin bu yakınlığı 
daha da arttıracağına ve kulu mevlasına 
ulaştıracağına inanırlar. Hadiste de belir
tildiği üzere bu durumda Allah kulun gö
ren gözü, işiten kulağı olur" (Buhar"! , "Ri
l<;al<;", 38). Bu sebeple süfiler nafile ibadet
Iere büyük önem verirler. 

Süfılere göre ibadet cehennemden kur
tulmanın ve cennete girmenin aracıdır. 
Bu amaca ulaşmak niyetiyle ibadet etmek 
caizdir. Ancak ibadet ve ubüdiyyetin en 
yüksek derecesi, hiçbir karşılık bekleme
den sırf rızasını kazanmak ve emrine uy
mak için Allah'a tapmaktır. Özellikle Ra
bia ei-Adeviyye'den itibaren bu anlayış 
süfılerin ortak görüşü haline gelmiştir 
(Attar, s. 83). Süfiler sevap için ibadet ec;le
ni ücret almak için çalışan işçiye benze
tirler. 

Azirnet ve ruhsat açısından da ibadet
ler üzerinde duran süfiler, ruhsat ve ko
laylık esasına göre ibadet etmeyi avam 
için caiz görürken kendileri daima azirnet 
ve ihtiyatı esas alır, nicelik ve nitelik ba
kımından ibadetleri en mükemmel şekil
de yerine getirmeye çalışırlar. İbn Hafif, 
bir derviş için te'vil yapmaktan ve ruhsa
ta yönelmekten daha zararlı bir şeyin bu
lunmadığını söyler (Süleml, s. 2 ı O, 465, 
488). Tasavvufkaynaklarında bunun sa
yısız örneği bulunmaktadır. 

Süfılerin farz ve nafile ibadetlerin yanı · 
sıra ahzab ve evrad okuma, sema ve zi
kir yapma gibi ibadetleri de vardır. Hal
vethanelerde ve çilehanelerde inzivaya 
çekilmek, türbeleri , tekkeleri , meşayihi 
ziyaret etmek, temessüh ve teberrük de 
tasavvuf ve tarikat ehlinin telakkilerince 
ibadet şekilleridir. Ayrıca sohbet meclis
leri de ibadet olarak anlaşılır. Süfılerin bu 
özel ibadet şekilleri üzerinde geniş olarak 
durmaları, zahir uleması tarafından bun
lara farzlardan daha fazla önem verilme
si olarak yorumlanmış ve şiddetle tenkit 
edilmiştir. Bazı süfılerin ibadeti, "nefsin 
arzularına muhalefet etmek" şeklinde ta
nımlamaları ve bu muhalefeti nefse ezi
yet etme derecesine vardırmaları da ten
kit konusu olmuştur. 

"Göklerde ve yerde olan her şey, güneş, 

ay, yıldızlar, dağlar Allah'a secde eder" 
(el-Hac 22/ 18) mealindeki ayeti her şeyin 
Allah'a ibadet ettiği şeklinde tefsir eden 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre varlıkların 
Allah'a muhtaç olmaları O'na ibadet et
meleri anlamına gelir. İbnü'I-Arabl buna 
zat!, asli ve fıtrl ibadet adını vermekte-
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dir. İnsanların iradeleriyle yaptıkları iba
detler ise özel nitelikteki ibadetlerdir (e l
Fütuf:ı[tt, II, 328,353, 539; IV, I ı8 , I97) . 

Abdurrahman-ı Cami süfilerle Mela
mller'i hak talibi: zahid, fakir, hadim ve 
abidleri de ahiret tali bi olarak görür. Ona 
göre haz alarak ibadet eden e "ab id", kül
fetle ibadet edene "müteabbid" denir. Bir 
de ibadette riyakar olanlar vardır ( Nefe
J:ıat, s. 9, 12). Melamller ibadetin samimi 
olması için gizli tutulmasına önem verir, 
her çeşit farz ve nafile ibadetleri bu çer
çevede yerine getirmeye özen gösterirler. 
Cami, Kalenderller'in de Melamiler'in yo
lunu tuttuğunu, ancak bunların farz iba
detlerle yetindiklerini, Kalender! olduk
larını söylemekle birlikte gerçekte zındık 
olan diğer bir zümrenin ise günahı insan
ları incitmekten. sevabı onlara iyi davran
maktan ibaret görüp bunun dışında iba
det kabul etmediklerini söyler (a.g. e., s. 
ı ı ) . Mezhepler tarihi literatüründe İslam 
dışı kabul edilen gruplar da ibadeti gerek
li görmez (bk. GALİYYE; iBAHiYYE) . 

Tasavvufta. kendilerini tamamen Al
lah'a verdikleri ve bilinçlerinin yeterince 
yerinde olmadığı kabul edildiği için "mec
zup" diye anılan zümre mensupları dünya 
ile ilgilenmedikleri gibi ya hiç ibadet et
mezler veya ibadet ederken kurallara uy
mazlar. S.üfıler ara sıra ibadet eden mec
zupların Allah'ın veli kulları olduklarını. 
ancakyükümlülüğün temeli olan akıl me
lekesine tam olarak sahip bulunmadıkla
rı için i badetle yükümlü olmadıklarını ile
ri sürerler. İbn Haldun. "ibadet olmadan 
velilik olmaz" diyerek meczupların vellli
ğini inkar eden fakihleri hatalı bulur ve 
veliliğin Allah'ın dilediğine verdiği bir lu
tuf olduğunu, ibadete bağlı bulunmadı
ğını söyler (Mukaddime, 1, ı 02) . 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

D) Psikoloji ve Sosyoloji Açısından iba
det. Dini hayatın ayıncı özelliği olan tabiat 
üstü yüce bir varlıkla veya kısaca Tanrı'y

la ilişki insanda inanç. ibadet, tecrübe, 
bilgi ve etki boyutları çerçevesinde orta
ya çıkar. Psikolojik açıdan ibadet, insanla 
Tanrı arasındaki ilişki ve iletişimin insana 
ait söz. beden duruşu ve hareketler gibi 
sembolik eylemlerle ifadesi olarak anla
şılır. Dua, dini ayin ve tören gibi tapınma 
şekillerini de içine alan geniş anlamıyla 
ibadet ferdin kendisini Tanrı 'ya çokyakın 

hissettiği , O'nunla derünl münasebetler 
içinde bulunduğu hissini veren özel bir 
tecrübe ve bu tecrübeye dayalı her türlü 
eylem ve işlemdir, dini hayatın uygulama
ya yönelik ifadesidir. Buna göre kutsal za
man ve mekaniara saygı , ilahi irade ve 
kainat hakkında geniş bir yorum sistemi
ne bağlı olarak yapılan törensel eylemler 
ve ayinler. belli bir sonuca ulaşmak için 
yapılan bütün özel törenler (taharet, dua, 
oruç, kurban vb.) ibadet kavramı içerisin
de ele alınabilir (Wach, s. 28). 

Dindar insanın tapınma eylem ve işlem
leri olarak ibadet geçici ve tesadüfi bir 
olay değil dini hayatın esaslı ve gerçek 
bir ifadesi olarak kabul edilir. Bu kapsa
mıyla ibadet dini hayatla o kadar sıkı bir 
bağ içerisindedir ki ibadet olmadan di
nin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği 
bile şüphelidir. Bu açıdan ibadet psikolo
jiye indirgenemez ve psikoloji tarafından 
da açıklanamaz, ancak ibadetin insan 
üzerindeki etkileri incelenebilir. 

William James, Oordon W. All port, Paul 
E. Johnson, Cari Gustav Jung, Viktor E. 
Frankl, Becker, Fr. Maslaw gibi bilim 
adamlarına göre dinin fert üzerindeki asıl 
etki ve fonksiyonu onda güçlü. uyumlu, 
bütünleşmiş. sağlam yapılı bir kişilik oluş

turmasıdır. Din psikolojisi araştırmaların
dan elde edilen sonuçlar da bunu destek
lemektedir. Muhammed İkbal de aynı gö
rüşü felsefi ve metafizik düzlemde kuv
vetle savunmuştur ( İslam'da Dini Tefek
kürün Yeniden Teşekkülü, s. 18, 200, 207) . 
Bu anlayışa göre dini inanç ve değerler, 

ibadet ve törenlerle dünya hayatına iliş
kin dini açıklamalar insan hayatına bir 
anlam ve amaç kazandırır: insanlar arası 
ilişkileri düzene koyar: kişinin zihinsel aç
mazlarını çözer. Ayrıcadinin insanı davet 



ettiği ve yönlendirdiği ideallerle oluştur
duğu cemaat hayatı kişiye bir kimlik ka
zandırır ; cinsellik ve saldırganlık dürtüle
rinin ıslah edilip faydalı duruma getiril
mesine hizmet eder; ruh sağlığını koru
yucu. ruhi meseleleri tedavi edici etkiler 
yapar (Allport , s. 89-9 3; Johnson. s. 23 1-

251 ). Dinin, insanın iç dünyası ile tabii ve 
toplumsal çevre arasında denge ve uyum 
kurmasına yardımcı olmasında ve insana 
kişilik yapısındaki güçleri bütünleştirme 
imkanı vermesinde ibadetin büyük payı 
vardır (Argy l e-Ha ll a hmi , s. 201 -203). 

Dini hayatın temel unsuru olarak i bade
tin etkisi tek bir alanla sınırlandırılamaz.

Bu bakımdan tapınma . insanın şahsi ve 
manevi cephesiyle birlikte etki ve sonuç
larını iletme aracı olan bedeni ve maddi 
yönünü de etki altına almakta ve bu şe
kilde insan hayatının bütününü kuşata
bilmektedir (Wach, s. 26) . İbadetin fert 
ve toplum hayatına yaptığı kabul edilen 
bu etkiler alanında sürdürülen özel araş
tırma ve incelemeler henüz yeterli olma
makla birlikte mevcut çalışmalar ve teo
rik değerlendirmeler konu hakkında bir 
fikir verebilmektedir. Mesela Amerika 
Birleşik Devletleri'nde 10.000 kişiye uygu
lanan çok sayıda psikolojik test sonucun
da. dine inanan veya bir mezhebin kilise
sine devam eden kişilerin bunu yapma
yanlardan daha sağlam bir kişiliğe sahip 
oldukları tesbit edilmiştir (Li nk, s. 20, 105 ). 

Türkiye'de oruç psikolojisi üzerine yapı
lan bir alan araştırmasında ankete katı
-lanların % 7S 'inin oruç tutmanın kişiliği 
geliştirdiği kanaatine sahip oldukları gö
rülmüştür. 

Bazı araştırmalar. dua ve i badetin kişi
liğin yeniden yapılanması için en önemli 
vasıta olduğunu ortaya koyarken (Wulf. 
s. 16 7-168) bazıları da fiziksel ve ruhsal 
sağlığı koruyucu veya tedavi edici rolü 
üzerinde yoğunlaşmış bu lunmaktadır. 

Dini bir hayat yaşamanın ruh sağlığı yö
nünden büyük önemini en etkili biçimde 
dile getirenierin başında Jung gelmekte
dir. Ona göre dini inanç, dua ve tören ler, 
bilinç dışının beklenmedik ve tehlikeli et
kilerine karşı birer savunma aracı , bilinç 
dışı güdülerle en güvenli ilgilenme yolu, 
kişinin ruhsal dengesini koruyucu duvar
lardır (Din ve Psikoloji, s. 33, 73). Pruyser 
de ibadetin savunucu kullanımdaki ener
jileri yeniden yönlendirdiğini, böylece iba
det edenin belirgin olmayan gizli güçleri
ni daha çok realize ederek yeni bir şekle 
soktuğunu söyler. Ona göre ibadet eden 
kimse sevgi ve bağlanma gücünü arttır
ma çabasında yeni kuwet kazanmaya 

doğru atılım içindedir. Bazı ibadetler ya
parak zinde kalabilen ab id de aşık gibi fi
ziksel olarak şevkli, coşkulu ve sevinçlidir. 
İ badetin etkileri aynı zamanda bir kimse
nin estetik bir şaheseri seyrettiği zaman 
kazandığı estetik yücel m eye benzer (A 

Dynamic Psychology of Religion, s. 182-

183) . 

Genç yaşlarda düzenli ve istekli bir şe
kilde dini faaliyetlere katılan. ibadetleri
ni yerine getiren. kısaca aktif bir dini ha
yat yaşayan kimselerin . dini ilgi ve aktivi
tesi zayıf olanlardan çok daha uyumlu bir 
kişilikyapısı geliştirmeye eğilimli oldukla
rı bazı araştırmalarla teyit edilmiştir. Böy
lece yaşlılığa ve bunun getirdiği sorunlara 
katlanmak gibi sıkıntılı gelişmelere uyum 
göstermed e i badetierin önemli bir faktör 
olduğu anlaşılmaktadır (Hurlock. s. 82 4-

826). Ölüm korkusu üzerine yapılan araş
tırmalarda bu durum çok daha açık ola
rak görülmektedir. Dini görevlerini yerine 
getiren kimselerin getirmeyeniere göre 
daha az ölüm korkusu içinde yaşad ı kları 

ve ölümü soğukkanlı karşıladıkları , ölüm
cül derecede hasta olanlar içinde hafta
lık dini ayinlere katılanların% 1 O'unun en 
az ölüm korkusuna sahip oldukları tesbit 
edilmiştir (Meadow - Kahoe, s. 330) . 

Türkiye'de bir grup ilahiyat Fakültesi 
öğrencisi üzerinde yapılan ankete dayalı 
alan araştırmasında öğrencilerin namaz. 
oruç, dua. tövbe, sadaka gibi dini pratik
leriyle psikososyal uyumları arasında

ki ilişki aniaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta 
kendini kabullenme, kendini ifade etme. 
etkinlik. sosyallik, sorumluluk gibi kişilik 
değişkenleriyle ibadetleri yerine getirme 
arasında olumlu bir ilişkinin varlığı tesbit 
edilmiştir (Hayta, s. 112-150) . 

Dua ve i badetin tedavi edici etkileri ko
nusunda teorik ve deneysel çalışmaların 
varlığı bilinmektedir. Birçok din psikolo
gu dua ve i badeti mükemmel bir ruhi te
davi aracı olarak değerlendirme eğilim in

dedir (All port, s. 80; Johnson, s. 237-240; 

Vergote. s. 267- 268 ). Mesela Johnson'a 
göre ibadet tedavi edici bir tecrübedir. 
Çünkü ibadet erişilebilir en yüksek ger
çekliği arar. Ciddiyet ve samirniyetle iba
det eden kişi kendisine ve yaratıcısına 
karşı dürüst olmaya gayret gösterir ve 
daha değerli olmak için çaba sarfeder 
(Psychology ofReligion, s. 249) . 

Bazı ruhsal hastalıkların iyileştirilme
sinde dua ve ibadet terapisinin iyi sonuç
lar verdiğine dair gözlem ve tesbitiere 
rastlamak mümkündür (Drake , s. 135). 

Nitekim bazı araştırmalar, dindarlar ara-
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sında intihar oranının dindar olmayanla
ra göre o/o SO daha düşük olduğunu, din
darlarda rastlanan ruh hastalıklarının 
dindar olmayanlara göre daha az oldu
ğunu ortaya koymaktadır (Argyle, s. 5-6; 

Gorsuch, XXXIX 11 988 1, s. 216) . Aynı kay
naklar, dini görevlerini yerine getiren kim
selerin daha az içki, uyuşturucu ve siga
ra kullandıkları. gayri meşru cinsel ilişki
lerden uzak durdukları için dindar olma
yanlara oranla daha sağlıklı olduklarını 
ortaya koyan araştırmalara yer vermek
tedir. 

İbadetler, kişinin sosyal davranışları ve 
ilişkileri üzerinde de olumlu etkiler yap
maktadır. Uysal'ın oruç araştırmasında 
çeşitli faktörlere bağlı olarak oruç ibade
tinin kişilere itibar kazandırma ve iletişim 
kurmada, kolaylık gösterme ve yardım
laşmada etkili olduğu görülmüştür. Bu
nun yanında orucun özellikle sabır. hoş

görü, merhamet. sevgi, şefkat gibi baş
ka insanlara dönük duyguların yaşanma
sında daha etkili olduğu tesbit edilmiş
tir. Ayrıca oruç tutan kişilerin toplumda 
başkaları tarafından olumlu kişilik özellik
lerine sahip, benlik değerleri yüksek kişi
ler olarak algılandığı belirlenmiştir ( Psiko
SosyaLAçıdan Oruç, s. 1 16- 122, 1 52-166) . 

Sonuçta orucun ferdin sosyal dünyasın
daki diğer birçok davranışını da etkiledi
ği anlaşılmaktadır (a.e., s. 176-200) . 

Bazı araştırmalar, ibadet veeibelerini 
yerine getiren dindar kişilerin toplumun 
en az ön yargılı kesimini meydana ge
tirdiğini . hatta farklı ırktan insanlara 
hoşgörünün ve buna bağlı olarak gelişen 
diğer sosyal ilişki ve faaliyetlerin belir
gin kaynağının ibadet ve dini bağlılık ol
duğunu ortaya koymaktadır (Gorsuch, 
XXXIX 11 988 1. s. 2 16; Meadow-Kahoe, s. 
177). Yardım severlik ve diğerkamlık üze
rine yapılan araştırmalarda da dindarla
rın başkalarına karşı daha fazla yard ım 

sever oldukları tesbit edilmiştir. Bundan 
hareketle bazı din psikologları. sosyal iliş
kilerin söz konusu edildiği durumlarda 
olumlu bir dini tutumun başkalarının iyi
liğini düşünmeye yönelik ilgiyi güçlendir
diğini veya faydalı olan yetenekleri kulla
narak insanların olumlu yönde daha çok 
gayret göstermelerine yardımcı olduğu
nu belirtmektedir. Nitekim sosyal destek 
üzerine yapılan birçok araştırma ibadet
terin bu yöndeki olumlu etkilerini orta
ya koymuştur. Düzenli bir ibadet hayatı
nın beden ve ruh sağlığı . mutluluk, uzun 
ömürlülük bakımından da yararları oldu
ğu açığa çıkmıştır. Bu tür sosyal destekler 
yardımlaşma, duygu ortaklığı, problem-
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leri dinleme. tavsiyede bulunma, sosyal 
çevreyle bütünleşme gibi temel unsurlar
dan oluşur (Argyle, s. 10) 

Din ve ibadet hayatının ahlaki seviye
yi yükselttiği de bilinmektedir. Richard
son 'un araştırmalarına göre bunun se
bebi, dindar kimselerin diğerlerine göre 
davranışlarını daha iyi kontrol etmesi, da
ha disiplinli ve sorumlu bir hayat yaşama
sıdır (Argyle. s. 5-6; Gorsuch, XXXIX 11 988 1. 
s. 216). Dindar insanların ki barlık ve dü
rüstlükleriyle bilindikleri. dindarlar ara
sında boşanma oranının daha az olduğu 
yine araştırmalarla ortaya konmuştur. 

Kur'an-ı Kerim. canlı cansız her varlığın 
Allah ile kulluk ilişkis i içerisinde olduğu
nu. fıtri ve deruni bir bağ ile Allah'a yö
neldiğini haber vermektedir. Göklerde ve 
yerde olan her şey kendi varlık tarzına ve 
ifade biçimine göre Allah ' ı anmakta. O'na 
boyun eğerek secde etmekte, O'nu övgü 
ile an ıp yüceltmekte. dua ve ibadetle O'na 
yakıniaşmaya çalışmaktadır (er-Ra'd 13/ 
15; en-Nahl 16/48 . 49; el-isra 17/44; el
Hac 22/ 18; en-N ur 24/41 ). Çünkü yüce Al
lah kainatı ve içindekileri başı boş. sorum
suz, oyun ve eğlence olsun diye yaratma
mıştır ; var oluşun bir gayesi ve anlamı 
vardır (Al-i im ran 3/ 191; el-Enbiya 21 / 16-
17; el-Mü'minGn 23/1 I 5; el - Kıyame 75/36) . 
Fıtrat ve yaratılışın amacı Allah'ı tanımak 
ve O'na kulluk etmektir. Fıtratta var olan 
bu ilahi şuura ulaşmak ve bunun gerek
tirdiği bir düzen ve davranışı koruyup ge
liştirmek değişmez bir ilahi kanundur. Cin 
ve insanın yaratılış amacı da aynıdır (ez
Zariyat 51 / 56 ). Ancak diğer varlıklar için 
zorunlu olan bu kulluk ilişkisi insan için 
isteğe bağlıdır. irade ve şuur taşımayan 
varlıkların i badeti onların tabiat düzeni 
içinde yürürlükte olan ilahi kanunlara gö
re hareket etmesi dir. Kur'an'da ifade edil
diği üzere kainatta her şey kendini Allah'ın 

iradesine teslim etmiştir. Fakat insan Al
lah'a hem itaat hem de isyan etme imka
nıyla donatılmış olduğundan ( el-Kehf 18/ 
29; eş-Şems 91 /7-8) sadece Allah'a ibadet 
etmeye, kendi bencil arzuları dahil bütün 
yalancı tanrıları terketmeye çağrılır (me
sela bk. el-En'am 6/14- ı 5; Meryem ı 9/90. 
92 ). İnsanın , kendisi için mümkün bir yol 
olan isyana yönelmeyip istek ve iradesiy
le Allah'a itaat ve dua etmesi son derece 
anlamlı ve değerli bir davranıştır. Esasen 
böyle bir davranış hem kainat düzenine 
hem de insanın kendi fıtratına uygunluk 
arzeder. Bu bakımdan insanın Allah'a iba
det etmesi dini bir görev olduğu kadar 
insanlık güçlerini geliştirip olgunlaştı r

masının da en etkili aracıdır. Öte yandan 
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dünyevi varlıklar arasındaki değer sırala
masının en üstündeyer alan insan (el-is
ra 17/70 ). Allah ile kurduğu ibadet ilişkisi 
sayesinde tabiat ötesi aleme açılmakta, 
Allah'ayakınlaşmakta. böylece ruhaniyü
celiş ve olgunlaşmanın en üst sınırına ula
şarak varlıkla Allah arasındaki bağı ta
mamlamaktadır (el-H ac 22/ 37; Buh ari , 
"Tevi:ıid ", 15. "Rikak" , 38; Müslim, "Zikir" , 
20; Müsned, VI, 256). 

Müminin Allah karşısındaki kulluk bilin
ci ve tapınma isteği ne soyut bir düşünce 
ve kanaatle ne de şekilsiz ve belirsiz de
runi bir duyguyla açıklanabilir; i badeti sa
dece belli törensel uygulamaların yerine 
getirilmesiyle sınırlandırmak da mümkün 
değildir. Kişilik bütünlüğü çerçevesinde 
Allah'a yönelen dindar için ibadet kapsa
yıcı bir insani tutumdur. Allah'a kulluk ve 
bağlılık, O'nu anma ve yüceltme, O'na ya
kınlaşmaya çalışma, rızasına kavuşma ni
yet ve arzusu içerisinde gerçekleştirilen 
her olumlu davranış veya terkedilen her 
olumsuz davranış ibadetin kapsamına 
girer. İsfahani'nin belirttiği gibi Allah'a 
iman etme şuuruna sahip bulunan ve 
bunun sorumluluğunu taşıyarak yaşayan 
kimse bu tutumunu oturmak, kalkmak, 
yürümek, konuşmak gibi bedeni hareket
lerle; korku, sevgi, lezzet. sevinç, istek, 
öfke. acıma. kıskançlık gibi duygu, heye
can ve istekler le; bilgi, kanaat ve düşün
ce, iyiyi kötüden. doğruyu yanlıştan ayırt 
etme çabası gibi zihni ve iradi davranış
larla ifade eder ( Ta{şflü 'n-neş'eteyn, s. 
142). 

Kendini sınırlı ve eksik bir varlık olarak 
hisseden insan sürekli biçimde tamam
lanma. yetkinleşme . daha güçlü bir var
lıkla bütünleşme arzusu taşımaktadır. Bu 
yüzden insanın iç dünyası çelişkilerle do
ludur; bu da onu kendi varlığının ötesinde 
arayışlara yöneiten dinamik bir kaynak 
oluşturur. Kur'an- ı Kerim. insandaki bu 
dengesiz ve tatminsiz tabiata zaman za
man işaret ederek (en-N isa 4/ 128; et-Te
gabün 64/ 16; el-Meari c 70/19-21) bunun 
ancak Allah'a bağlanıp O'na kulluk ede
rek aşılabileceğini bildirir. "Haberiniz ol
sun ki kalpler ancakAllah'ı anmakla tat
min bulur" (er-Ra'd 13/28) mealindeki ayet 
bunu ifade etmektedir. Yüce Allah'a kul
luk etme beşeri fıtrat ve tabiatın asli ihti
yacıdır. Kendi var oluşunun bu derin ger
çeğini unutan veya ilgisiz kalan pek çok 
kimsenin çaresizlik ve ruhsal gerilimin en 
uç noktaya ulaştığı durumlarda psikolo
jik bir zaruretle kendiliğinden Allah'a yö
nelmesi, O'na sığınıp yardım talebinde 
bulunması (el-Hicr 15/ 53-55 ; el-i sra 17/ 

67, 83; Lokman 31/32; ez-Z ümer 39/8; Fus
s ıl et 41 /49-51) bu ihtiyacın ne kadar kök
lü olduğunu göstermektedir. Fakat insan
lar Allah'ın yerine sahte tanrılar edinerek 
kendilerine yabancılaşabilmektedir. Bu 
sebeple son ilahi din olan İslam tevhid ge
leneğini yeniden canlandırmak üzere gön
derilmiştir. Kur'an-ı Kerim her türlü puta 
(el-Bakara 2/54; el-A' raf 7/ 1 94- 198). şey
tan ve cinlere (Se be' 34/4 1; Yas in 36/60-
61; el-C in 72/6). meleklere (Sebe' 34/40, 
41 ). lider, bilgin .. rahip ve peygamberlere 
( el-Maide 5/ l 16- 11 7; et-Tevbe 9/ 31; es
Saffat 37/22-33) ya da kendi arzu ve eği 

limlerine (e l-Cas iye 45123) tapınmalara 
dikkat çeker; insanları akıl ve fıtrat yolu
nu takip ederekyüce Allah'a itaat ve iba
det etmeye çağırır (Yusuf 12/40, ı 08; Mer
yem 19/65 ). 

Dini bir veeibe olarak yerine getirilen 
her ibadetin belirlenmiş bir şekli ve kalı

bı vardır. Mürnin Allah'a olan bağlılığını bu 
form içinde ifade etmek durumundadır. 

Genel olarak bu kalıp sembolik mahiyet
te olup ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır. 

İ badetin şekli onun manasının yaşanma
sında doğrudan doğruya etkili olmakta
dır. Bir i badeti yerine getirmek yalnızca 
bir sembolü yerine getirmek değil bir tür 
varlık tarzına. insan üstü ve evrensel bir 
tarza en azından bilkuwe katılmak de
mektir. ibadet şekli ve anlamıyla, kalıbı 
ve özüyle bir bütün oluşturmakta olup 
buna uygun tarzda yerine getirildiği za
man amaçlanan etki ve sonuçlarını gös
terir. ibadetler üzerine önemli psikolojik 
tahliller yapan Gazzali'nin belirttiği gi
bi ibadetlerden maksat şuuru gündelik, 
alışılmış . sıradan yaşantıların etkisinden 
uzaklaştırıp organların da yardımıyla da
ha üstün bir şuur seviyesine yükseltmek, 
kalbin sıfatiarını daha iyileriyle değiştir
mektir. Buna göre mesela namazda see
de ederken alnın yere konmasında asıl 
amaç. alın ile yerin bir araya getirilmesi 
değil bu sayede kalpte tevazu s ıfatının 

güçlendirilmesidiL Kalbinde tevazu his
seden kimse organlarıyla da bunu dışa 
vurursa tevazu daha da güçlenir. Buna 
karşılıkyapılan bir hareketten kalben uzak 
kalındığı, onun amacına dikkat çevrilme
diği zaman o hareketin anlamını içte ya
şatacak ve güçlendirecek bir etki de du
yulmaz; aynı şekilde kalbi dünya işleriyle 
meşgul olduğu halde secdeye varan bir 
kimsenin alnını yere koymasından kalpte
ki tevazuu güçlendirecek bir etki meyda
na gelmez (İ~ya' , IV, 36 I ; Berguer, s. ı 57-
I 58). Muhammed İkbal de benzer bir şe
kilde, beden duruşunun zihindeki duy-



gu ve düşüncelerin yönünü belirlemedeki 
güçlü etkisine dikkat çekerek dua ve na
mazdaki sembolik davranışları bu bakım
dan değerlendirmenin önemine i şaret et
miştir ( İslam 'da Dini Tefekk ürün Yeniden 
Teşekkülü, s. ı 08- ı ı ı ). Buna göre şekil ve 
anlam bütünlüğü içerisinde yerine getiril
meyen bir ibadet verimsiz. eksik ve özür
lüdür. Böyle bir i badetin Allah tarafından 
kabul edilmesi de beklenemez. Nitekim, 
"Şu namaz kılanların vay haline ki onlar 
kıldıkları namazın manasından uzaktırlar" 

( ei-MaOn I 07/4-5) mealindeki ayet de bu 
hususa işaret eder. 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevl namazı in
sanın Allah 'a olan bağlılığını . O'nun yü
celiği karşısındaki eksiklik ve küçüklüğü
nü, neticede Allah'a duyulan minnettarlığı 
ve şükran duygularını dile getiren beden 
duruşu , sözler ve hareketler bütünü ola
rak açıklar ( Hüccetullahi'l-ba liga, ı. ı 52-
1 5 3). Gazzall, namazda gözetil en şekli un
sur ve uygulamaların gerçek ibadet vasfı
nı kazanabilmesi için gerekli gördüğü psi
kolojik süreçleri şöyle sıralar : Kalp huzu
ru. okuduğunu anlamak. anladığına saygı 
göstermek. Allah ' ın yüceliğini ve O'nun 
karşısındaki sorumluluğun büyüklüğünü 

hissederek bu şuur içerisinde korkup tit
remek; fakat her şeye rağmen kulluk gö
revini yerine getirmekten dolayı Allah 'ın 

vaad ettiği mükafata kavuşma ümidini 
taşımak ve Allah'a karşı kulluk görevinde 
her zaman kusurlu olduğunu göz önün
de bulundurarak bundan dolayı mahcu
biyet duymak (İ/:ıya', I, ı 54-158) Aynı şe
kilde zekatın gerçek anlamı . yaratılışı ba
kımından mala düşkün olan insanın mal 
sevgisini azaltmak suretiyle gerçek sevgi 
ve bağlanmaya layık olan yüce Allah'a yö
nelmesini temin etmek. Allah sevgisini 
gölgeleyen her şeyi içinden atarak tevhi
di yaşamak. cimrilikten kurtulup Allah ' ın 

verdiği malın şükrünü eda etmek(a.g.e., 
ı. 201 -202) ; orucun ası l an lam ı ve özü. be
lirli bedeni arzulara ara vermek yanında 
şuuru da dünyevl ilgilerden, Allah'ın dışın 

daki şeylerden boşaltarak ilahi şuur ve 
manevi yoğunlaşmanın mümkün olan en 
üst sınırına ulaşmaktır. Hac ibadeti bir 
tür geçici ruhbanlıktır; çünkü onun özü 
ve anlamı . bütün hareket ve davranışlar
da her şeyden uzaklaşarak kendini sade
ce Allah 'a adamaktır. Bir tür ahiret yolcu
luğuna. ölüme hazırlanmak, ölüm sonra
sında yaşanacak hallerin bu dünyadaki uy
gulamasını yapmaktır (a .g. e. , I, 247-253 ). 

Allah ' ı hatıriama ve anmanın. O'na bağ
lılığın ifadesi bütün ibadetlerin özünü 
oluşturur. Allah ' ı hatırlayan , O'nu varlı-

ğın da hisseden kimse. günlük şuurun sı
radan etkisi dışına çıkarak var oluşun üs
tün bir boyutuna açılır. Böylece ibadet ki 
şiyi , zaman ve mekanın ötesinde hiçbir 
şeye benzemeyen ilahi hakikatle karşı kar
şıya getirmekle onda bir şuur genişleme
sine imkan verir. Bu da insanın ruhi po
tansiyellerini daha iyi kullanmasına . duy
gu ve düşüncelerinin derinleşip incelme
sine. manevi yönden olgunlaşmasına yol 
açar. Ruhi güç ve enerjilerin harekete 
geçmesini sağlayan ibadetler kişiliği zen
ginleştirip güçlendirmekte. direnme ve 
dayanma kabiliyetini arttırmaktadır. Fark
lı zaman ve mevsimlere yayılmış olan İs
lami ibadetler insan hayatının her yönü
nü kuşatmakta, kiş ide iç disiplin ve ken
di kendini kontrol sistemi olarak görev 
yapmaktadır. 

Manevi kirlenmenin önlenmesi ve ah
laki zaafların giderilmesi. uyumlu. tutarlı , 

dengeli ve huzurlu bir ruhi hayatın yaşan
ması bakımından ibadetler en etkili vası
talardır. Kur'an- ı Kerim'de ahiret inancı , 

azap korkusu iffetli olma. emaneti koru
yup sözünü yerine getirme. şahitlikte dü
rüstlük gibi itikadl ve ahlaki ilkeler yanın
da namazın ve mali ibadetleri n kişiyi ego
ist ve yıkıcı duyguların etkisinden koruya
cağına işaret edilmiştir (e i-Meari c 70/19-
27 ). Özellikle namaz ve orucun kişiyi za
rarlı duygulardan koruyacağını , kötü dav
ranışlardan alıkoyacağını belirten ayet ve 
hadisler de vardır (mesela bk. ei-AnkebOt 
29/45; Müslim, "Mesacid" , 282). Aynı şekil
de zekatın hem insan tabiatındaki cimri
lik ve bencillik eğilimini (Al-i im ran 3/1 80; 
el- isra !7/ IOO;e i-Furkan 25/67) , hem de 
mala karışan haram ve günah kirlerini 
temizleyici olduğu söylenebilir. Kurban 
kesmenin kişinin karakteri üzerindeki en 
önemli etkisinin, ondaki saldırganlık ve 
öldürme dürtüsünün doğurduğu gerilimi 
kişi ve toplum açısından faydalı bir yönde 
tatmine kavuşturmak suretiyle ruhi den
genin korunması olduğu düşünülmekte

dir (Darya l, s. 282-29 1). 

İslami ibadetler temizlik ön şartına bağ
lıdır. Manevi kirlerden arınma maddi kir
lerden temizlenmekle başlar. Abctestin ve 
guslün beden sağlığı üzerine etkileri gü
nümüzde çok iyi bilinmektedir (Nurbaki , 
s. ı 2- ı 8). Ayrıca namazdaki beden hare
ketleri bir tür beden eğitimi. oruç ise 
sağlık perhizi işlevi görmektedir. Özellikle 
oruç üzerine yapılan araştırmalar bu ko
nuda önemli sonuçlar vermektedir ( Uy

sal, s. 31-34; Yeği n v.dğ r. , sy. 4 11 981 j, s. 
136-165) 

Sosyal bütünleşme. dayanışma ve yar
dımlaşma bakımından İslami i badetierin 

iBADET 

her birinin ayrı önemi vardır. Genelde iba
detler vesilesiyle bir araya gelen insanlar 
ortak tecrübeler geliştiren . aynı gaye ve 
idealleri paylaşan bir cemaat oluştururlar. 
İ badetleri n birleştirici rolü en etkili sosyo
lojik güç olarak kabul edilmektedir (Wach, 
s. 39-42). Sosyal bağları ibadetle pekişen 
insan kalabalığı içerisinde ferdi benlikie
rin yerine kolektif ruh hakim duruma ge
çer. Böyle bir ortamda duygu hassasiyeti 
zirveye ulaşır. büyük bir dini coşku yaşa
nır. Cemaat şuuru fertler arasındaki ay
rılıkları önemli ölçüde giderir; eşitlik ve 
kardeşlik duygularını pekiştirir; kiş iyi sev
gi ve gönül birliği içerisinde diğer insan
larla bütünleştirerek kendi yalnızlık ve 
güçsüzlüğünden kurtarır. Zekat , sadaka. 
kurban, hac gibi ibadetler vesilesiyle top
lumun her kesiminde güçlü bir diğerkam
lık ve özveri ruhu yaşanır. Gelir dağılı
mındaki eşitsizliğin . fakirlik ve ihtiyacın 
yol açtığı sosyal gerilimlerin aşılması bu 
ibadetler sayesinde gerçekleşir. Doğum. 
ölüm, sünnet. askere gitme. hacı uğurla
ma veya karşılama gibi az çok i badetle il
gisi bulunan törenler ve ikramlar sosyal
leşmeyi ve sosyal dayanışmayı arttırarak 
toplumsal bütünleşmeye yardımcı olur. 

Diğer olumlu alışkanlıklar gibi ibadet 
eğitimi de çocuklara küçük yaşlardan iti
baren verilmeye başlanırsa kişide gerek 
ibadetin gerekse ibadetten beklenen 
olumlu alışkanlıkların daha sağlıklı ve kök
lü olarak kazanılması mümkün olur. Kur
' an-ı Kerim'de çocukların namaza alıştırıl
ması . aile reisinin bu konuda örnek oluş
turması gerektiğine işaret edilmiştir (Ta
ha 20/1 32 ). Hz. Peygamber'in çocuklara 
yedi yaşlarında namazın öğretilmesini tav
siye eden hadisi (E bO DavOd, "Salat", 26; 
Tirmizi, "Meva~i t " . 182 ) bu konuda müs
lüman eğitimcilere ışık tutmaktadır. Ço
cuğun ibadet eğitimi küçükyaşıardan iti
baren psikolojik gelişimi. bedeni dayanık
lılığ ı dikkate alınarak yaptırılmalıdı r. Ço
cuğu namaza alıştırmada genel olarak yu
muşak davranılması. teşvik edici ve ödül
lendirici bir yol izlenmesi en uygunudur. 
Özellikle başlangıçta kolaylaştıncı bazı uy
gulamalara da yer verilebilir. Rivayete gö
re Hz. Hüseyin çocukları namaza alıştınr
ken öğle ile ik.indiyi , akşamla yatsıyı bir
leşti rerek kılmalarına izin vermiş, kendi
sine, "Niçin vakti dışında namaz kıldırı
yorsun?" diye itiraz edildiğinde . "Bu on
ların namazdan uzak kalmalarından daha 
hayırlıdır" cevabını vermiştir ( İbn Mahled, 
s. ı 38). Çocukları namaza alıştınrken on
ların evde namaz kılan büyüklerin yanına 
rahatça sokularak hareketlerini izlemele-
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rine izin vermek gerekir. Hz. Peygamber'in 
bu yöndeki davranışı bir örnek oluştur
maktadır (Buhar!, "Edeb" , 18; Müslim . 
"Mesacid", 41-43). Namaza yeni başla
yan çocuklara sevdikleri şeyleri almak su
retiyle heveslerini arttırma yönüne gidi
lebilir. Ancak bu uygulamada ibadetin 
maddi bir karşılık için yapıldığı izieniminin 
verilmemesine dikkat edilmelidir. Çocuğa 
namazda ve namaz dışında okunan bazı 
kısa duaların öğretilmesi ibadet bilincini 
besleyen bir uygulama olarak önem taşır 
(Buhar!, "Cihad", 25; Nesa!, "İstraze", 6). 
Bunun yanında küçük çocukların belli bir 
yaştan itibaren oruç tutmaya alıştınlma
sı gerekir. Klasik kaynaklarda bu hususta 
da kolaylaştıncı olmayı, çocuğu zorlama
mayı, kendi arzusuna göre davranması
na imkan vermeyi tavsiye eden açıklama
lar vardır. Hz. Peygamber dönemindeki 
uygulamanın da bu şekilde olduğu anla
şılmaktadır (Buhar!, "Şavm", 47; Müslim. 
"Şıyam", 136) . 
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Iii HAYATİ HöKELEKLİ 

iBADETHANE 

Babürlü Hükümdan Ekber Şah'ın 
(ö. 1014/1605), 

çeşitli din ve inanç sistemlerine 
mensup bilginiere dini konularda 

münazara yaptırmak amacıyla 
inşa ettirdiği bina 
(bk. EKBER ŞAH). 

iBADIYYE 

(bk. İBAziYYE). 

i B AHA 

(bk. İBAHİYYE). 

i B AHA 

(bk. MUBAH). 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

iBAHiYYE 
(~~f'l) 

Dinin emirleriyle 
ahlaki ve kanuni düzenlemeleri 

L benimsemeyen gruplara verilen ad. _j 

Sözlükte "açıklamak; serbest bırakmak, 
meşru saymak" anlamına gelen ibahanın 
ism-i mensubu olup sonundaki ta çoğul 
ifade eder. Kelime terim olarak "kanun
ların, dini emirlerin ve ahlak kurallarının 
bağlayıcılığını kabul etmeyip her şeyi mu
bah gören kimseler" diye tanımlanabilir. 
Tehanevl, ibahllerin mülkiyet hakkını ta
nımadıklarını, her türlü serveti hatta ka
dınları bile ortak kabul ettiklerini söyle
dikten sonra bu zümrenin bütün yaratık
ların en kötüsü olduğunu belirtir (Keşşaf, 
I, 79-80). Hemen her toplumda mevcut 
olan ibahller, ilke ve görüşleri belli bir 
mezhep veya bir grup olmayıp dinin emir 
ve yasakları na, ahlaki ve kanuni düzenle
melere karşı çıkan fırkalar için kullanılan 
ortak bir isimdir. 

İslam mezhepleri tarihi müelliflerinin 
bir kısmı ashabü'l-ibahanın sadece İslam'
dan önceki Mezdekiyye ile İslam'dan son
raki Babekiyye ve Maziyariyye'den ibaret 
olduğunu söylerken (mesela bk. Bağdadl, 
s. 266-269; Fahreddin er-Razi, s. 74) Mu
hammed b. Hasan ed-Deylemi, ibahiyyeyi 
Batıniyye'nin muhtelif isimlerinden biri 
olarak kabul eder (Me?hebü'l-Batıniyye, 
s. 21 ). Bu görüşler kısmen doğru olmak
la birlikte aşırı Şii grupları ile sGfiyye için
deki ibahlleri ibahiyyenin kapsamı dışın 

da bırakmaktadır. İbahl fırkaları, genel
likle ayet ve hadislerin zahiri manaları ya
nında batıni manalarının da olduğunu ileri 
sürerek batına yönelme bahanesiyle nas
ların zahirini hiçbir kurala bağlı kalmadan 
te'vil etmişler, bu şekilde dini hükümleri 
geçersiz hale getirmişlerdir. Mesela bazı 
aşırı Şii grupları, naslarda yer alan helal 
ve haramların yapılması veya yapılmama
sı gereken işler olmayıp "imamları seven
lerle münasebeti sürdürmek ve düşman
larıyla her türlü ilişkiyi kesmek" anlamına 
geldiğini iddia etmişlerdir. Bunun yanın
da dinin imam ın bilinmesi ve sevilmesin
den ibaret olduğunu , haramlardan sakın
manın gerekli olmadığını söyleyerek her 
türlü davranışı mubah sayanlar da vardır. 
İbahi düşüneeye yönelen gruplar başta 
aşırı Şii toplulukları olmak üzere şu fırka
lara ayrılır: 

Hattabiyye. Ca'fer es-Sadık'ın ilahlığını 
ve Ebü'I-Hattab'ın peygamberliğini ka
bul eden bu zümre dini yasakların bir kıs-


