
T. C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI 

 

 

SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN 

NAMAZ İBADETİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

DANIŞMAN 

YRD. DOÇ.DR. HAYRİ ERTEN 

 

 

HAZIRLAYAN 

Ali KARADOĞU 

 

 

KONYA-2008 



 i

ÖNSÖZ 

Sosyoloji, sosyal grupları, kurumsal yapı ve 

örgütlenmeleri, kurum ve teşkilatı içinde inceleyen ve 

sosyal örgütlenme ve kurumlardaki değişmelerin sebep ve 

sonuçlarını açıklayan özel bir bilimdir.  

Bir tecrübe ilmi olarak genel sosyolojinin uzmanlaşmış 

özel sosyoloji kollarından birini oluşturan din sosyolojisi, 

toplumun dini hayatı, onun dayandığı sosyal unsurlar ve 

ortaya çıkan dini sosyal unsurlar ve orada ortaya çıkan dini 

sosyal hadiseler ve grupların incelenmesi ile ilgilenir. Bu 

tespitler herkesin malumudur. 

Dini tecrübenin pratik ifadesi ve dini sosyal bir 

fenomen olan Namaz İbadeti’nin; insanların bireysel, 

toplumsal ve manevi hayatında çok önemli yeri olduğu bir 

gerçektir. Dini yükümlülük yaşına ulaşmış her müslümanın 

kesinlikle yerine getirmesi gereken bir ibadet olan namaz; 

dinin direği, kötülüklerden alıkoyucu, imandan sonra gelen 

ilk amel gibi sayısız özelikleri haizdir. Namaz; toplumsal 

hayatımızı çepe çevre kuşatan bir ibadettir. 

Namaz ibadeti, içkin(immanent) boyutuyla ferdin 

deruni alemini; aşkın (transcendant) boyutuyla manevi 

alemi (spiritual), sosyolojik boyutuyla toplumu ilgilendiren 
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çok boyutlu(multidimensional) bir fenomen olarak “Sosyo-

kültürel Açıdan Namaz İbadeti” başlığı ile çalışmamızın 

konusu olmuştur. 

“Namaz ibadeti, İslâm’ın ilk farz kıldığı ibadet olarak 

Kur’ân’da yüze yakın ayette geçmekte ve dokuz hadis 

kitabının içinde 72 sayfalık bir yer tutmaktadır. Günde beş 

vakit ezan okunarak Müslümanların icrası için haberdar 

edilen bu ayinle ilgili, haftalık Cuma, yıllık bayram 

namazları ve cenaze namazlarıyla toplumsal hayatın içinde 

yaşayan bir fenomendir. 

Yüzyıllardır aralıksız icra edilen, başlangıcı insanlık 

tarihi kadar eski olan-Ku’ran’da açıkça görüleceği üzere 

bütün milletlerin yapmakla mükellef kılındığı-  bugün de 

yeryüzünün ifa edilen en dinamik ritüellerinden olan namaz 

proplematiği çok boyutlu ve derin araştırmaları hak eden 

dini sosyal bir fenomen olması dolayısı ile bu mütevazi 

çalışmamızla konuya küçük bir katkıda bulunmak istedik. 

Çalışmamız girişle başlıyor ve araştırmanın; konusu, 

önemi, amacı, yöntemi ve sınırlılıklarından bahsediyor ve 

üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, Tarihi ve Genel 

Açıdan Namaz İbadeti başlığı altında genel olarak ibadet, 

diğer dinlerde namaz ibadeti, İslam Dini’nde namaz 
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ibadetinin yeri ve önemi, dini-sosyal açıdan Hz. 

Peygamberin namazı alt başlıklarıyla konu incelenmektedir. 

İkinci bölümde: Sosyo-Kültürel Açıdan Namaz 

İbadeti ana başlığı altında şu konulara yer verilmektedir: 

namaz ve kültürel hayat, namazın bireysel ve psikolojik 

boyutu, namaz ve toplumsal ahlak, namaz ve sosyalleşme, 

namaz ve toplumsal bütünleşme, 

Üçüncü bölüm; Dini Hayat Araştırmaları Işığında 

Namaz İbadeti ana başlığı altında şu konulardan 

oluşmaktadır: yerleşme çevresi ve toplumsal çevre günlük 

namaz kılma ilişkisi, ibadetler ve bölgeler, cinsiyet ve 

günlük namaz ilişkisi, yaş ve namaz ilişkisi, gelir durumu 

ve namaz ilişkisi, meslek grupları ve namaz ilişkisi, eğitim 

düzeyi ve namaz ilişkisi, medeni durum ve namaz ilişkisi, 

cuma ve bayram namazı ile ilgili durum, dua ile ilgili 

tutumlar ve ayrıca namaz açısından Avrupa’da durum. 

Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümü 

vekaynakçanın verilmesiyle son bulmaktadır. 

Ali KARADOĞU 

                                                                Konya-2008 
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SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN NAMAZ İBADETİ 

Ali KARADOĞU  

ÖZET 

Dini tecrübenin pratik ifadesi ve dini sosyal bir 

fenomen olan Namaz İbadeti, içkin boyutuyla ferdin deruni 

alemini; aşkın boyutuyla manevi alemi, sosyolojik 

boyutuyla toplumu ilgilendiren, çok boyutlu 

(multidimensional) yapısıyla “Sosyo-kültürel Açıdan 

Namaz İbadeti” başlığı ile çalışmamızın konusu olmuştur. 

Yapısal-fonksiyonel yöntemle hazırlanan araştırmamız: 

Tarihi ve Genel Açıdan Namaz İbadeti, Sosyo-Kültürel 

Açıdan Namaz İbadeti, Dini Hayat Araştırmaları 

Işığında Namaz İbadeti ana başlıkları altında üç bölümde 

incelenmiş; namaz fenomeninin bireysel, dini, tarihi ve 

sosyo- kültürel açıdan önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

  Öte yandan ülkemizde 5 ilde (İzmir, Konya, Erzurum, 

Trabzon, Rize) yapılan dini hayat araştırması 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

Türk insanı genelde dindar bir profil göstermekte ve 

yaşı ilerledikçe dini pratiklere ilgisi artmaktadır.  Dini 

tecrübenin pratik ifadelerinden olan namaz ibadetini 

düzenli olarak yerine getirenlerin oranı % 45, ara sıra 

kılanlarla birlikte %70 civarında gözükmektedir. 
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Kadınların erkelere oranla dini pratiklere daha düşkün 

olduğu  ancak okuyan ve çalışan kadınlarda dini pratiklere 

ilgide azalma olduğu görülmüştür. 

Aile ortamında namaz kılmanın çocukları çok 

etkilediği ve ileriki yaşlarda bunun belirleyici olduğu, evli 

olanların bekârlara oranla daha çok dini pratiklere ilgi 

gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe dini pratiklere 

ilgide azalma olmaktadır. 

Kırsal kesim, şehir ortamına göre dini pratiklere daha 

çok ilgi gösterirken, bölgesel olarak özellikle sahil 

şeridinde diğer bölgelere göre seviye düşük tespit 

edilmiştir. 

Toplumsal bütünleşme, sosyal ahlakın kökleşmesi, 

sosyalleşmenin hızlandırılması, bireysel ve toplumsal 

mutluluğun sağlanmasında “namaz bilincinin” insanlara 

kazandırılmasının çok hayati önemi haiz olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Namaz ibadeti, dini hayat, toplumsal 

bütünleşme, sosyal ahlak, sosyalleşme 
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NAMAZ WORKSHİP AT THE SOCIO-CULTURAL  

Ali KARADOĞU  
ABSTRACT   

Namaz worship which is a religious-social 

phenomenon and the practical expression of religious 

experience, is concerning individuals’ inside regnum with 

its’ inner dimension, mystic regnum withs its’ outer 

dimension and the community with its’ social dimension; 

and appeared as the subject of our study with the title 

“Namaz worship at the socio-cultural perspective”. Our 

investigation which was prepared with the structural-

functional method, was examined at three titles: “Namaz 

worship at the historical and general perspective”, “Namaz 

worship at the socio-cultural perspective” and “Namaz 

worship at the highlight of religious life investigations”; 

and the individual, religious, historical and socio-cultural 

importance of namaz phenomen was showed.   

On the other hand the religious life at five cities in 

Turkey (İzmir, Konya, Erzurum, Trabzon and Rize) was 

investigated comparatively and the conclusions have been 

revealed as:    

Turkısh people have a generally religious profile and 

there is a correlation between the interest to religious 

practice and aging. In Turkey, %45 people regularly obey 
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namaz worship which is a practical expression of religious 

experiences, and the percentage increases to %70 when 

people obeying sporadically is included.   

Women have a bigger interest to religious practices 

when compared to men, however this interest shows a 

decrease at women partricipating in education or business 

life.   

Obeying to namaz worship in family life strongly 

influences children and reveals as a determinant factor later 

in life. Married people have a bigger interest to religious 

practices when compared to singles.  

Educational and financial status has a converse 

correlation with the interest to religious practies.   

Rural fraction have a bigger interest to religious 

pratices when compared to urban people, on the other hand 

the seashore fraction have the lowest interest to religious 

pratices.  

Supplementing people with namaz consciousness has a 

vital importance for social integration, the strength of social 

ethic, speeding up socialisation and providing individual 

and communal happiness.  

 

Key Words: Namaz worship, religious life, social 

integration, social ethic, socialisation.   
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GİRİŞ 

 

Dinin Tanımı 

“Din kelimesi “deyn” kökünden gelir ve sözlükte şu 

anlamları içerir: üstünlük, egemenlik, itaat, zorlamak, 

itaatkâr olarak kendini bir güce teslim etmek, borçlanmak 

birinin emrine girmek, onun emrine amade olmak, onun 

hâkimiyet ve otoritesi altında boyun eğmeyi kabul etmek. 

Şeriat, kanun, yol, millet, adet, taklit, hesaba çekmek, ceza 

veya mükâfat vermek.”1  

“İnsan ile insanüstü kudret arasındaki münasebet, 

duygular, iman akideleri ve ibadetler şeklinde tezahür eder. 

İnsan ürker ve güvenir, bu kudretin celalinden korkar yahut 

ta cemaline karşı sonsuz hayranlık duyar. Marburglu 

                                                 
1  Hüseyin, K. Ece; İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yay., 

İstanbul, Nisan 2000, s.143. 
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ilahiyatçı Rudolf Otto tarafından ilahi kuvvetin bu iki 

tarafına âlimlerin dikkati celbedilmiştir. Bu insanüstü 

kudret (numinas kuvvet) insanı heybetle titreten sır, hem de 

insanı hayran eden sırdır.”2 

“Din (religion) , kutsal fikrine dayalı olan ve müminleri 

bir sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren bir inançlar, 

semboller ve pratikler (örneğin, ritüeller) kümesidir.”3  

“Kur’ân-ı Kerîm’ de din kelimesi doksan iki yerde 

geçmekte, ayrıca üç âyette de değişik türevleri yer 

almaktadır. Kur’an’da bu kelimenin başlıca şu anlamlarda 

kullanıldığı görülür: “Yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, 

tapınma, tevhid, İslâm, şeriat, hudud, âdet, ceza, hesap, 

millet”.4 

“Dinler sadece insanlar arasındakileri değil ve fakat 

aynı zamanda insan ile büyük, tabiat üstü kudretler 

arasındaki ilişkileri de düzenlemektedirler.”5  

                                                 
2  Annamarie, Schimmel; Dinler Tarihine Giriş, Kırkambar Yay., 

İstanbul 1999, s. 5. 
3  G. MARSHALL, Sosyoloji Sözlüğü; Çev. Osman AKINHAY-

Derya KÖMÜRCÜ, Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s. 156. 
4  Ö. Faruk HARMAN, İman ve İbadetler, TDV Yay, Yeni Şafak 

Kültür Armağanı, İstanbul,  s. 2. 
5  S. Dönmezer, Toplumbilim, Beta Yayınları, İstanbul, 12. Baskı, 

İstanbul, 1999, s. 240. 
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İçinde yaşadığımız çağda, din hakkındaki 

değerlendirmeler ve çözümlemeler, batılı toplumların 

ürettiği, geleneksel değer sistemlerini ve kurumları ters yüz 

eden bir söylemin (modernite) indirgemeci bakış açısı 

çevresinde yapılmaktadır.6   

 “Çağdaş Batılı ilim adamları tarafından dinin 

birbirinden farklı tarifleri yapılmıştır. Bu tarifler büyük 

ölçüde ferdî tecrübe ile zihnî, hissî, taabbüdî ve içtimaî 

elemanlardan ibaret beş unsurun birini ya da birkaçını öne 

çıkararak yapılmıştır.”7  

İslâm bilginleri ise dinin tarifini, Kur’ân-ı Kerîm’de yer 

alan açıklamaları ve İslâm inançlarını göz önünde 

bulundurarak yapmışlardır. Buna göre dinin tarifi şu 

şekildedir: “Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle 

bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur”.8 

 

Sosyolojik Açıdan Din 

“İnsanın tutum ve davranışlarını, insanlar arası 

ilişkileri, toplumsal hayatı belirleyen temel kurumlardan 

                                                 
6  Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din, Çizgi Kitabevi, 

Konya 1999, s. 11. 
7  Ö. Faruk Harman, a.g.e., s. 3. 
8  Ö. Faruk Harman, a.g.e., s. 4 
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biri olarak sürekli varlığını sürdüren din, insan ve toplum 

hayatında son derece önemli bir kurum olarak her devirde 

düşünürlerin, sosyal bilimcilerin ilgi odağı olmuştur.”9 

Din, her ne kadar bugün bizlere kul ile Tanrı arasında 

kişisel bir ilişki olarak gösterilmek ve bununla 

sınırlandırılmak isteniyorsa da, gerçek anlamını ancak 

kendisine bağlı “cemaatte” bulabilmektedir. Aslında “din 

hayatı ayrı, dünya hayatı ayrıdır” sözü insan ve toplum 

hakkında bilgisi bulunmayanların kolayca kabul 

edebilecekleri bir şey olmakla birlikte, meseleyi biraz 

derinliğine inceleyenler böyle bir ayrımın gerçekte 

mümkün olmadığını görürler. Çünkü “din, dinî cemaate 

muhtaçtır ve dinî bir dünyada yaşamak da dinî bir birliğe 

mensubiyete ihtiyaç gösterir.”  

“P.L. Berger’in de ifade ettiği gibi dinin muhatabı 

insandır. Din, hayata anlam ve gaye kazandırır. Bununla 

insan, hayatın küçük ve büyük krizleri karşısında manen 

güçlenir. Bu anlamda dindarlık, insanın manevi güvenliği 

için şarttır. Dinî hayat aynı zamanda bu dünyaya da atıfta 

                                                 
9  M. Emin Köktaş, Türkiye’de Dini Hayat, (İzmir Örneği), İşaret 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1993, s. 11 
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bulunur. Böylece o, bir yandan psikolojinin, diğer yandan 

da sosyolojinin konusu olur.” 10 

“Gerçekte, her din bir toplum içerisinde ortaya çıkıp 

hayatiyet bulduğu gibi, üyelerini birbirine bağlayan temel 

bağın din bağı olduğu sırf dinî grup ve cemaatlerde 

görüldüğü üzere din, bir dinî birlik ve cemaatleşmeyi de 

beraberinde getirmektedir. Bu anlamda bizzat kutsal 

kavramının şu veya bu şekildeki bir topluluğu içerdiğini 

ifade etmek mümkün olmaktadır ki, işte din sosyologuna 

düşen de, kutsalla ilişkilerden doğan ya da başka bir deyişle 

dinden kaynağını alan bu tür topluluklar, gruplar, cemaatler 

ve teşkilatların incelenmesi olmaktadır. Din bir sistemdir. 

Üstelik sosyolojik bakımdan bakıldığında din, içerisinde 

karmaşık toplumsal ilişkileri besleyen bir sosyal sistemdir 

ki, bu sistemin unsurları dinî inançlar, değerler, kurumlar, 

pratikler, ayinler ve teşkilatlardır. Yapı bakımından o, 

kısımları birbirine sıkı bir biçimde bağlı olan ve 

parçalarından biri üzerinde meydana gelen değişikliğin 

diğer parçalara da etki yaptığı bir bütündür. Nitekim, 

sosyolojik bakımdan dinî cemaatler, gruplar ve 

topluluklarda birer sosyal sistemdirler. Bu sosyal sistem 

içerisindeki dinî inanç ve pratiklerin vüs’ati, düzeni ve 

                                                 
10  M. Emin Köktaş, a.g.e., s. 12 
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şiddeti ile ortaya çıktıkları ve hayatiyet buldukları sosyal, 

sosyo-ekonomik ve kültürel çevreler ve şartlar arasında 

yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bütün bunlar ise din ve 

toplum münasebetleri manzumesinin kapsamına girmekte 

olup, dinin sosyolojik anlatımı ile ilgilidirler. Aynı şekilde, 

yukarda görüldüğü üzere, dinî inançlar ve hattâ onlardan 

daha çok dinî pratiklerin toplumun gerek bütünleşmesi ve 

gerekse farklılaşmasında önemli fonksiyonları 

bulunmaktadır ki, bu durumda, dinin sosyal ve sosyolojik 

yönlerinin sanıldığından çok daha geniş ve köklü olduğu 

gerçeği ortaya çıkmaktadır.”11  

“Bireylerden oluşmuş bir cemaat tarafından 

uygulanmayan bir dinden bahsetmemiz, neredeyse 

mümkün değildir. Dinin tanımlanmasında dikkatle 

belirlenen bir husus olarak bireysel dinî düşünceler, 

başkaları tarafından paylaşılmadıkça din olarak kabul 

edilmez. Bu nedenle dinî araştırmada toplumsal öğeyi 

dikkate almak, son derece önemlidir.” 12 

“Sosyologların dine yaklaşım biçimlerini genel olarak 

şu gruplara ayırabiliriz: ilk gruptakiler genelde dini, 

                                                 
11  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, 6 Baskı, İstanbul, 

2005, s. 252. 
12  Nils G. Holm, “Sosyal Bir Fenomen Olarak Din”, Çev: Abdülkerim 

Bahadır, SÜİFD, Güz Sayı: 14, 2002, Konya, s. 272. 
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eşitsizliğin gerçek boyutunu ve nedenlerini gizlemeye 

yarayan bir ideoloji olarak kabul ederler. Bu tür bir 

yaklaşım, dini, bilimin ve rasyonelliğin gelişmesiyle 

aşamalı olarak ortadan kalkacak bir şey olarak görme 

eğilimindedir. 

İkinci bir grup, bizim, dini, dindar şahıs açısından 

incelemek zorunda olduğumuzu savunmuştur, çünkü biz 

ancak aktif olarak dinin içerisinde olanların gözleriyle 

bakarsak dini anlayabiliriz. Bu yaklaşım; inançlarının 

doğruluğunu sorgulamaksızın, ilgili kimselerin bakış 

açısından hareketle, dinî fenomenleri tartışabileceğimizi, 

analiz edebileceğimizi ve açıklayabileceğimizi kabul eder. 

Üçüncü yaklaşım ise, dinin bir hakikat derecesine sahip 

olduğunu, bununla birlikte sosyolojinin dini inançların 

sonuçlarını anlamamıza yardımcı olabileceğini varsayar. 

Bu anlamda, mesela ibadet Tanrı’ya bireysel yakınlığı 

getirebildiği gibi, aynı zamanda toplum üyelerini 

bütünleştiren ya da dünyevi sorunları kolaylaştıran bir 

fenomen olarak da değerlendirilebilir.”13  

“Modern sosyal antropolojinin en önemli 

kurucularından, araştırmalarını toplumsal yapının bilimsel 

                                                 
13  Ian Thompson, Odaktaki Sosyoloji, (Din Sosyolojisine Giriş), Çev.: 

Bekir Zakir Çoban, Birey Yayınları, İstanbul, 2004. s.21-22. 
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ve sistematik incelenmesine yöneltmiş ve bu amaçla 

toplumsal kurumlar ve onların en önemlilerinden biri 

olarak din ve onun toplumla olan ilişkilerinin 

çözümlenmesi problemi üzerinde önemle durmuş bulunan 

A. R. Racdliffe-Brown (1881-1955), bir toplumsal davranış 

türü olarak dini, aşağıdaki şekilde incelememiz gerektiğini 

ifade ediyor: 

1. Toplum hayatında bir dini anlamak için, onun 

oradaki etkilerini incelemek gerekir. Bu bakımdan 

toplum içerisinde din faaliyet halinde 

incelenmelidir. 

2. Bu çerçevede, dinî cemaate aidiyetin kişide 

meydana getirdiği duyguların incelenmesi çok 

büyük bir önem taşımaktadır. Aslında, din insanda, 

toplumsal dayanışmanın esasını teşkil eden, hem 

korku ve hem de saygıya dayalı, çift yönlü bir 

bağımlılık duygusu oluşturur. Bu bakımdan, bu 

duygunun incelenmesi, dinin hem sosyolojik, hem 

de sosyal psikolojik yönlerinin aydınlatılması 

bakımından önem arz etmektedir. 

3. Aynı şekilde, dinî fiiller, ritüeller ve ayinlerin 

incelenmesi de önemlidir. 
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4. Dinî inançlar ve dogmaların İncelenmesi gerekir. 

5. Din ve dinî grup, cemaat, mezhep ve teşkilatlarla 

toplumsal yapı arasındaki ilişkileri inceleme 

konusu yapmalıdır.”14  

“Din Sosyolojisinin konusu kısaca, “toplumun 

ortaklaşa dinî hayatının, din ve toplum münasebetlerden 

doğan etki ve tepkilerin ve dinî grupların incelenmesi” 

şeklinde tarif etmek mümkündür.  

Görüldüğü gibi bu tarif, gerek klâsik din bilimleri ve 

gerekse toplum bilimlerinin dışında, toplumun dinî hayatı 

ve onun sosyal tezahürlerini ihtiva eden özel bir araştırma 

alanını içine almakta olup, bu alan din sosyolojisinin 

araştırmalarına konu teşkil etmektedir. Gerçekte toplumun 

ortaklaşa dinî hayatını ilahiyat, felsefe, tarih, psikoloji, 

etnoloji vs. bilimler yönünden de incelemek mümkündür. 

Ancak, bütün bu disiplinlerin konuya bakış açılarına göre 

ortaklaşa dinî hayat ve onun tezahürleri incelendiğinde bile, 

yapılacak bir iş kalmaktadır, bu da din sosyolojine 

düşmektedir. Çünkü din sosyolojisi, içtimaî olaylar olarak 

din olaylarını inceleme konusu yaparken, konuya kendine 

has açıdan bakmakta ve onu sosyal konteksti içinde ve 

öteki toplumsal faktörlerle münasebet ve etkileşimini göz 
                                                 
14  Ünver Günay, a.g.e., s. 292.   
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önünde tutarak ele almaktadır ki, bu da yalnızca din 

sosyolojisinin konuya yaklaşım tarzına has bir özellik 

olmaktadır.”  

“Dinî hayat ve olayların tek tek kişileri ilgilendiren 

ferdî yönünün yanı sıra toplumu ilgilendiren tarafları da 

bulunmaktadır. Dinî düşünceler, inançlar, ibadetler, 

davranışlar, gruplar ve cemaatlerin ferdî karakterlerinin 

ötesinde toplumu alâkadar eden ve pek çok sosyal 

şartlardan ileri gelen bir takım etkileşimlerle de karşı 

karşıya oldukları; üstelik onların başka toplum olaylarına 

etiklerde bulundukları görülmektedir. İşte, din sosyoloğuna 

düşen görev, dinin sosyal fonksiyonu ve toplum üzerindeki 

etkilerinin yanı sıra, toplumsal şartlar ve olayların dinî 

vakıalar üzerindeki etki ve tepkilerini de ortaya çıkarmak 

olmaktadır.”15  

“Sosyolojik perspektiften, din ve toplum karşılıklı 

etkileşim içindedir. Toplum dini, din de toplumu 

etkilemektedir. Bu sebeple toplumu dinden, dini de 

toplumdan tümüyle soyutlayabilmek mümkün 

görünmemektedir. Diğer bir ifade ile, toplumsal talepleri 

olmayan bir din ile dinden büsbütün bağlarını koparmış bir 

                                                 
15  Ünver Günay, a.g.e., s. 60.   
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toplum olamayacağına göre, ilişkilerdeki problematik 

alanların varlığını sürdüreceği de söylenebilir.16 

 

Araştırmanın Konusu 

“İnsanın bio-pisişik varlık yapısından ayrılmaz bir 

unsur olan, iptidai olsun veya gelişmiş olsun insanın 

bulunduğu her yerde ve devirde bir fenomen olarak din, 

fert,toplum,kültür ve medeniyet üzerinde etkili olan bir 

faktördür”.17 Din toplumun bütün kurumları ile açık bir 

ilişki içerisindedir.18 Dinin geçmişi insanlık tarihi kadar 

eski olduğuna göre geleceği de insanlık var olduğu sürece 

var olmaya devam edecektir. 19 

 “Dini inançlar ve adetler kültürden kültüre değişse de 

bilinen tüm toplumlarda din vardır. Tüm dinler inananlar 

topluluğunun yerine getirdiği ayinlerle bağlantılı, yüceltme 

duygularını da içeren bir simgeler takımını içerirler.”20  

                                                 
16  Mehmet Bayyiğit, “Din-Siyaset İlişkileri Bağlamında Seçmen 

Davranışları ve Din”, SÜİFD, Bahar, Sayı : 15, Konya, 2003, s. 30. 
17  Bünyamin Solmaz, “Dinin Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri” 

SÜİFD., 6. Sayı, s.:125. 
18  Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çeviren: Turgut Kalpsüz), 

A.Ü.İlahiyat Fak.,Yay., Ankara, 1964, s. 64.   
19  Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., İstanbul 

2002, s. 156. 
20  Antony Giddens, Sosyoloji, (Çev.: H.Özel-C.Güzel), Ayraç Yayın 

Evi, Ankara 200, s. 495. 
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“Sanayileşme ve beraberinde getirdiği sorunlar 

karşısında dinin bir çekim merkezi durumuna geldiği, dini 

değerler ve pratiklere yönelmelerin arttığı bilinmektedir. 

Bu nedenle modern dünyada dinin ve dini uygulamaların 

yeri tartışılmaya başlanmış ve çok yönlü araştırmaların 

konusu yapılmıştır”.21 

Din ile toplumun bu kadim ilişkisini ve din ile 

toplumsal kurumların, olguların olayların ilişkisini 

vasıflamak, karşılaştırmak ve açıklamak da, “sosyolojinin 

en eski ve köklü dallarından birisini oluşturan ve dini 

karakterli sosyal olgu ve olayların bilimi olan din 

sosyolojisinin” 22 görevidir. 

İşte din sosyolojisinin imkan ve metodlarıyla 

hazırladığımız bu çalışmanın konusu: sosyal kontrol aracı 

olduğu23sapmayı önleyici veya azaltıcı etkisi olduğu24 tecrit 

olunmayı azalttığı25, tabakalardan doğan statü farklarını 

dengelemeye yardımcı olduğu26 maddi tatminle 

                                                 
21  Mehmet Bayyiğit, Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac 

Olayı, T.D.V. Yay., Ankara 1998, s. 15. 
22  Bünyamin Solmaz, “Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Tarihinde Din 

Odaklı Yaklaşım ve Yöntem Sorunları”, Din Sosyolojisi; (Klasik 
ve Çağdaş Yaklaşımlar), Editörler: B. Solmaz, İ. Çapçıoğlu, Çizgi 
Kitabevi, Konya, 2006, s.32. 

23  S.Dönmezer,a.g.e., s.262. 
24  S. Dönmezer, a.g.e., s. 263. 
25  S. Dönmezer, a.g.e., s. 264. 
26  S. Dönmezer, a.g.e., s. 294 
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yetinemeyen insanların, manevi tatmin vasıtalarından 

olduğu27, insan ile tabiat üstü kudret arasında ilişki 

sağlayan bir ritüel olduğu28, toplumsal bütünleşmeye 

katkısı olduğu29 varsayılan ve “Kutsalın tecrübesi” şeklinde 

tanımlanan dini tecrübenin pratik anlatımına giren ve dini 

sosyal bir fenomen olan, “sosyo-kültürel açıdan namaz 

ibadeti”dir. 

 

 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

“Tarih başlangıcından günümüze tüm toplumlarda 

karşılaşılan bir olgu olarak din, insanın iç ve dış dünyasını 

kuşatarak ona yön vermeye çalışmaktadır. Din, bir yandan 

insanın ruhî yönüyle ilgilenirken diğer yandan da onun 

sosyal ilişkilerini şekillendirmeyi hedefler. Dinin toplumsal 

boyutu, insanın kutsal dışı ilişkileriyle karşılıklı etki-tepki 

münasebeti içerisindedir. Evrensel özellikler taşıyan bir din, 

insanın manevî dünyasını zenginleştirip, metafizik alemle 

buluşturmaya çalışırken, aynı zamanda maddî dünyasını, 

                                                 
27  A. Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 

1985, s. 38. 
28  S. Dönmezer, a.g.e., s. 240. 
29  J.Fichter, Sosyoloji Nedir? Çev.: Nilgün Çelebi, Anı Yay., 7.Baskı, 

Ankara 2004, s. 232 ve S. Dönmezer, a.g.e., s. 242. 



 14

başka bir ifadeyle onun sosyal teşkilatlarla olan ilişkilerini de 

anlamlı ve olumlu bir yapıya kavuşturmayı hedefler.30  

 “Esasen, sosyal hayatın en eski ve en tipik 

tezahürlerinden biri olan din olaylarına insanlık tarihinin en 

eski devirlerinden günümüze kadar tüm toplumlarda 

rastlanmakta olup, bu durum hemen her devirde ister 

istemez insanları bu olaylar üzerinde düşünmeye ve 

araştırmalar yapmaya da sevk etmiştir. Bu anlamda, 

denebilir ki din olayları üzerine düşünmek ve araştırmalar 

yapmak, en az tabiat olayları üzerindekiler kadar ve belki 

de daha eskidir” 31 

“Le Bras’a göre dini ayinler, törenler, ibadetler ve 

dualar gibi çeşitli uygulamalar dini yaşayışın canlılık 

derecesinin önemli göstergeleridirler.”32  

“Dini pratikler bu alametlerden biri ve esasen 

gözlemesi en kolay ve sosyolog için en gerekli olanıdır. 

Çünkü dini pratikler bize doğrudan doğruya gerçek 

                                                 
30  Ali Akdoğan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte 

Dini Hayat, (Rize İl Merkezi Örneği), Rağbet Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 95. 

31  Ünver Günay, a.g.e., s. 97   
32  Ünver Günay, “Gabriel Le Bras’a Göre Din Sosyolojisinin 

Araştırma Alanları ve Yöntemleri”, EÜSBED, Sayı: 2, Kayseri, 
1988, s. 18. 
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saliklerin sosyal taksimatını ve onların dini yaşayışa 

iştiraklarının frekansını gösterirler.  

Çünkü dinî eylem kapsamlı bir fenomendir. Bunun 

araştırılması, dinî olanın sosyal bağlantısını içine aldığı 

gibi, dinî kurumların analizi ve din(ler)in sosyal hayatın 

diğer alanlarına etkilerinin araştırılmasını da içerir.”33 

“Morice Goguel, ibadetin son derecede değerli, üç 

fonksiyonun bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre;  

- Bir kere ibadetin, dinin ifadesi olmak bakımından 

sembolik bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

- İkinci olarak ibadet, onu ifa edenlerde dinî duyguları 

besleyip geliştirmeye yaraması itibariyle didaktik bir 

fonksiyon görmektedir.  

- Nihayet, üçüncü olarak ibadetin, kutsalla bağ 

kurulmasını, onunla teması sağlaması bakımından 

mistik bir fonksiyonu vardır.”34  

İşte “Kutsalın tecrübesi” şeklinde tanımlanan dini 

tecrübenin pratik anlatımına giren35  ve dini sosyal bir 

fenomen olan namaz ibadetinin; fert ve toplum hayatını ve 

                                                 
33  M. Emin Köktaş, a.g.e., s. 21.    
34  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 247.  
35  A.e., s. 233. 



 16

toplumsal kurumları karşılıklı olarak nasıl etkilediği, 14 

asırdır Müslüman milletler tarafından günde 5 vakit olmak 

üzere icra edilen, içkin boyutuyla fertlerin dini tecrübi 

yanını, aşkın boyutuyla süpranatural alemi, cemaatsel ve 

bağlı olduğu toplumsal kurumlarla sosyolojiyi ilgilendiren 

mültidimasyonel yapısıyla, tarihi, kültürel, dini ve 

sosyolojik açıdan önemini ortaya koymaya çalışmaktır. 

 

Yöntem 

 “Din sosyolojisinin araştırmalarında takip ettiği 

metotla ilgili meselelerini başta sosyoloji ve ilâhiyat olmak 

üzere onun iki temel dayanağı olan toplum bilimleri ve din 

bilimleri ile paylaşmakta olduğunu öncelikle belirtmekte 

fayda vardır. Yani bir kısım metodolojik meseleler 

toplumun incelenmesiyle ilgili olup, din sosyolojisi onları 

genel sosyoloji ile ortaklaşa paylaşmaktadır. Başka bir 

kısım meseleler ise, dinî hayat, tecrübe ve tezahürler ve 

bunların tabiatıyla ilgili olup, bunları da o, dinî ilimlerle 

paylaşmakta ve bu konularda özellikle onların yardımlarını 

beklemektedir.”36  

                                                 
36  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 68. 
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 Bilimsel çalışmalarda belli bir yöntem çerçevesinde 

araştırma modeli oluşturmak büyük önem taşımaktadır. 37 

 Bu çalışmamızı “yapısal- fonksiyonel modeli” baz 

alarak gerçekleştirdik. Bilindiği gibi “yapısal fonksiyonel 

yaklaşıma göre toplum, birbirlerine bağımlı olan ve her 

biri, meydana getirdiği bütünün (toplumun) daha iyi 

uyumunu sağlamak için(ihtiyaç karşılamak için) belli 

fonksiyonlara sahip öğelerden meydana gelir. Bu öğeler 

fonksiyonel bir bütünleşme içinde toplumu meydana 

getirir.”38  

“Fonksiyonalizm, Dürkheim ve Radcliffe-Brown gibi 

kimselerin bağlı oldukları, toplum içindeki süreçlerin bir 

fonksiyon gördükleri ve bundan dolayı devam 

edebildiklerini belirten okuldur. Son yıllarda, sosyolojide 

olduğu kadar antropolojide de önem verilen bu yaklaşıma 

göre, toplumun içinde bir yapısal unsur varsa, bir 

fonksiyonda görmektedir. Toplum bu yapının ihtiyacını 

duyduğu için o oradadır. Bir yapının “neden”ini araştırırken 

                                                 
37  Ali Akdoğan, Sosyal Değişme ve Din, (Trabzon İl Merkezi Örneği), 

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004, s.28.  
38  Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye 

Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s.51 
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en verimli yol, bu yapının toplumun devamı bakımından ne 

gibi faydalar sağladığını araştırmaktır.39 

“Din, esasen metafizik boyutu bir tarafa, yapısal-

işlevselci sosyologların da tanıklık ettiği gibi aynı zamanda 

toplumda son derece hayatî rolleri olan en temel ve 

belirleyici toplumsal bir olgudur. 

Dinin yapısal ve kültürel işlevlerine de kısaca 

değinecek olursak; toplumsal bütünleşme, toplumsal 

istikrar (düzen) ve sosyal kurumların kutsallaştırmasında ve 

meşrulaştırılmasında din, genel olarak olumlu bir işlev 

görmüştür. Din ayrıca değer yargılarını ve kültürel 

değerleri kutsallaştırmak suretiyle -bunlar bazen seküler 

değer ve yargılar da olabilir- toplumların olduğu kadar 

bireylerin de hayatları için önemli bir özellik olan 

devamlılık ve istikrarlılığa da büyük katkılar 

sağlamaktadır.”40  

“Tecrübî bir ilim olarak “ din sosyolojisi de normatif 

değildir, objektif bir realiteler ilmidir.” Bu bakımdan din 

sosyolojisinin amacının, sosyal olaylar olarak din olaylarını 

                                                 
39  Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul 2. Basım, 

1983, s. 44. 
 
40  Ali Coşkun, Din ve Kimlik,  MÜİFD, Sayı : 24, (2003/1) İstanbul,  

s. 15-16. 



 19

ele almak suretiyle, toplumun kolektif dinî hayatını, din ve 

toplumun karşılıklı münasebetlerini ve dinî grupları 

vasıflamak, karşılaştırmak ve açıklamak ve böylece dinin 

toplum hayatındaki yeri ve önemini ortaya çıkarma, yani 

onun sosyolojik anlamını tespit etmek olduğunu bir kez 

daha önemle ifade etmeliyiz.  

Böyle olunca da, bu ilmin metodolojisi içerisinde genel 

sosyolojinin vasıflama, karşılaştırma ve açkıla şeklindeki 

üçlü tecrübî esasının önemli bir yerinin bulunduğu 

anlaşılmış olur.41  

Araştırmamız da belgelerde var olan bilgilerin metin 

taraması yapılacak ve genel sosyoloji ve din sosyolojisinin, 

vasıflama, karşılaştırma ve anlama  açıklama yöntemlerinin 

üçünden de yararlanılacaktır.  

“Her din sosyal bir bağlamda gerçeklik kazanır. 

Bireylerden oluşmuş bir cemaat tarafından uygulanmayan 

bir dinden bahsetmemiz, neredeyse mümkün değildir. 

Dinin tanımlanmasında dikkatle belirlenen bir husus olarak 

bireysel dinî düşünceler, başkaları tarafından 

paylaşılmadıkça din olarak kabul edilmez. Bu nedenle dinî 

araştırmada toplumsal öğeyi dikkate almak, son derece 

önemlidir. Tek kelimeyle sosyal birliğin, grubun ya da 
                                                 
41 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 71. 
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birlikteliği ifade eden her şeyin birey üzerinde nasıl bir etki 

yarattığını görmek zorundayız. Bu ilgi, aralarında keskin 

sınırlar çizilemeyeceği için Din Psikolojisi ile Din 

Sosyolojisi arasında önemli bir ortaklığı ifade etmektedir. 

Buna karşılık her iki bilim dalının araştırma alanları 

farklıdır.”42  

Buradan hareketle çalışmamızda din psikolojisinin 

birikimlerinden de faydalanılacaktır. 

“Gerçeği, her türlü duygu ve ihtirastan uzak olarak 

inceleme istek ve yeteneği şeklinde tanımlayabileceğimiz 

ilmî objektiflik, din sosyoloğunun temel prensibidir.  

Bunun fiilen uygulamasının ise, gerçekte oldukça güç 

bir iş olduğu bilinmektedir.  

Üstelik din, kişilerin şahsiyetlerinin ve ruhlarının en 

derin tabakalarına, hayatlarının en erken dönemlerinden 

itibaren nüfus eden bir vasıtadır. Fert, dini bütün 

mevcudiyetiyle yaşar. Belki de başka hiçbir sosyal vakıa 

yoktur ki, orada fert böylesine bir içten yaşayışla ona 

katılmış ve onu yaşamış olsun. İşte bu yüzden din 

sosyolojisinde objektiflik kuralına uymak daha da güç 

olmaktadır ve bu güçlükler bizzat araştırıcının dine karşı 

                                                 
42 Nils G. Holm, a.g.m., s. 272. 
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tutum ve kanaatlerinden ileri gelen şahsî ve dahili 

güçlüklerdir.”43 Sosyo-kültürel açıdan namaz ibadeti isimli 

bu çalışmamızda din gibi bir konuyu incelerken çok 

dikkatli ve titiz davranmaya, objektif olmaya bilimsel ve 

ahlaki bir ilke olarak sadık kalmaya çalışılacaktır. 

“Din sosyolojisinde bütün mesele, din ve toplum 

arasındaki karşılıklı münasebeti determinist değil, fakat 

rölasyenist bir tarzda yorumlamakta toplanmaktadır. 

Böylece hareket ederken, dinî inançlar, pratikler ve 

teşkilatlarla sosyal şartlar arasındaki münasebetler 

sosyolojik biçimde incelenince, dinin kökü baltalanmak 

yerine daha da sağlamlaşmış olur. Zekât, sadaka, kurban, 

namaz, oruç vs.’nin sosyal manâsını öğrenen bir 

Müslümanın dinine karşı bağlılığı gevşemek şöyle dursun, 

tersine daha da güçlenir.”44  

Bu bağlamda ülkemizde dini hayat konusunda yapılmış 

olan ve beş ili (M.Emin Köktaş’ın İzmir ,Ünver Günay’ın 

Erzurum, Celaleddin Çelik’in Konya, Ali Akdoğan’ın Rize 

ve Trabzon) kapsayan çalışmaları karşılaştırmalı olarak 

incelenecek ve namaz ibadetinin ülkemiz insanı üzerindeki 

karşılıklı etkileri “yerleşme çevresi ve toplumsal çevre 

                                                 
43 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 87-88. 
44 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 90. 
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günlük namaz kılma ilişkisi, ibadetler ve bölgeler, cinsiyet 

ve günlük namaz ilişkisi, yaş ve namaz ilişkisi, gelir 

durumu ve namaz ilişkisi, meslek grupları ve namaz 

ilişkisi, eğitim düzeyi ve namaz ilişkisi, medeni durum ve 

namaz ilişkisi, cuma ve bayram namazı ile ilgili durum, dua  

ile ilgili tutumlar, Avrupa’da durum” bağlamında 

incelenmeye çalışılacaktır. 

Sosyolojik araştırmalarda çok boyutlu yöntemlerin 

kullanılmasının arştırmanın sıhhati açısından yararlı olduğu 

bilinmektedir. Bu cümleden olarak çalışma yapılırken 

doğrudan gözlem ve mülakat tekniğine de başvurulacaktır.



BİRİNCİ BÖLÜM 

TARİHİ VE GENEL OLARAK NAMAZ İBADETİ 

I. GENEL OLARAK İBADET: 

“İbadet, Allah’a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, 

boyun eğmek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde 

kullanılan kulluk etmek deyimi de aynı anlamı 

karşılamaktadır. İbadet, yaratıcı kudret karşısında boyun 

bükmenin zirvesi ve O’na olan sevginin sonucu ve 

göstergesi olarak değerlendirilmiş ve sırf Allah için, 

Allah’ın rızâsı için yapılması ve sadece Allah’a tahsis 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir.”45 

“İnsanlar hangi devirde olursa olsun, bütün varlık 

alemine hakim olan, üstün bir kudretin bulunduğuna iman 

                                                 
45  H.Yunus Apaydın, İman ve İbadetler, TDV Yay., Yeni Şafak 

Kültür Armağanı, İstanbul,  s. 217. 
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ederek, ona saygı göstermişlerdir. Bu durum yalnızca 

semavi dinleri kabul eden toplumlarda değil, ilkel 

kavimlerde de görülmektedir. Tarih ve psikoloji ilminin 

verileri, insanda din duygusunun ve kulu olduğunu 

düşündüğü yaratıcıya karşı duyduğu sevgi ve saygı, korku 

ve ümit, niyaz ve ibadet duygularının fıtri olduğunu 

göstermektedir. Bu sebeple, ibadetler konusu Allah 

tarafından gönderilmiş olan bütün ilahî dinlerin de temel 

esasları arasında yer almıştır. Kaldı ki, dinler, insan-tanrı 

ilişkisinin yalnızca birtakım soyut kuram ve kavramlar 

üzerine kurulmasını yeterli görmeyip, insanı Tanrı’ya daha 

çok yaklaştıran bazı somut davranışlar önerir. Dinin, soyut 

inanç boyutundan gözlemlenebilir ve yaşanabilir somut bir 

form hâline gelmesini sağlayan bu davranışlar ise, çeşitli 

dua ve ibadetlerdir. Hatta İslam dininde ibadetler, sadece 

Tanrı veya ona ulaşmak için yapılan belirli bazı sembolik 

işaret ve hareketlerle sınırlı tutulmayarak, hemen hemen 

bütün bir dünya hayatının “ibadet” hâline 

dönüştürülebilmesi için her dünyevi davranışa uhrevi bir 

hüküm (sevap, ceza) bağlanması yoluna gidilmiştir. 

Böylece, “De ki: şüphesiz benim namazım, kurbanım, 

hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin rabbi olan Allah 

içindir” (En’âm, 6/162) ayetinde belirtildiği üzere, 

Müslümanların dünya hayatındaki nihai amaçlarının 
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Allah’a ve o’nun rızasına kavuşmak olduğu vurgulanmak 

istenmiştir.”46  

 “Beşer üstü bir varlığa yöneltilen ibadetler, her şeyden 

önce ona bir varlık, insanla temasa geçme kapasitesi, 

insanın istediği gibi davranma pozisyonu, atfetmektedirler.  

İnsan ve Tanrı arasındaki farkın ve mesafenin en iyi 

ifadesi ibadetlerdir. İbadet sayesinde insan onun önünde 

eğilmektedir. Zira biz hâkim olduğumuz kişi önünde 

eğilmeyiz. Ancak ibadet sayesinde insan bu mesafeyi 

kapatır. Bu esnada kendindeki tanrısal boyutu da görmüş 

olur. Çünkü Tanrı insanın ruhuna üflemiştir. Dinin amacı 

da bunu açığa çıkarmak, şeytani boyutu gemlemektir. 

Kısacası ibadet, kâinatın ürkütücü sessizliği içinde 

kendisine bir cevap arayan insanın duyduğu ateşli arzunun 

bir ifadesidir. Yegâne keşif sürecidir ibadet. Bu sayede, 

arınan ben (ego), kendini yok saydığı, kendisini reddettiği 

anda bizzat kendisini bulur. İnsanın kendini bilmesi kendini 

bulmasıdır ve bu, aradaki onmaz uçurumu kapatacak 

yegâne ölçüttür.”47 

                                                 
46  Ferhat Koca, “İbadet: İnsani Varoluşun Anlamı”, İslam’a Giriş, 

D.İ.B.,Yay., Ankara,  s.256 
47 Aliye, Çınar, “Din Dili De Sorgulanmalı”, (İsmail Doğu’nun 

Röportajı).  http://www.payidar.net/felsefe/143312-aliye-cinar-din-
dili-de-sorgulanmali.html 
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 “Kutsalın tecrübesi” şeklinde tanımlanan dini tecrübe, 

muhtelif şekilde objektifleşerek türlü ifade tarzlarına 

bürünmektedir. 

Dini hayatın en temel tezahürü dini pratiklerdir. Onun 

için kişinin dindarlığının ölçüsünün tespiti de ibadetleri 

yerine getirip getirmemesi ile mümkün olabilmektedir. 

Dini tecrübenin ifade şekillerinden biri olan ibadetin 

imanla sıkı ilişkisi olduğu açıktır. …ibadet fiiliyatta dinle o 

kadar birleşmiştir ki onsuz dinin yaşanması şüphelidir.”48  

Sosyolojik bakımdan, yani dini hayatın tezahürü 

bakımından ehemmiyetli olan ameldir.49  

Dinin ikinci unsuru olan ibadetler(ritüel) tanrıya itaatin 

biçimsel göstergeleri sayılır.50  

“İbadeti oluşturan düzenli olarak tekrarlanan eylemler 

dizisinin, ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde 

görülebilir. Gerçekte, hakikaten bir dine sahip olan bir 

kimse, ibadetin mutluluk, iç huzuru, sükûnet ve coşkunluk 

hislerini tahrik ettiğini çok iyi bilir. Bu hisler, inananlar için 

                                                                                         
 
48  J. Wach, a.g.e., s. 26. 
49  M. Karasan, a.g.e., s. 23 
50  H. Yunus Apaydın, a.g.e., s. 17.   
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inançlarının tecrübe kanıtını teşkil ederler, ibadet yalnızca, 

inananın dışsal olarak ifade ettiği bir işaretler sistemi 

değildir; imanın yaratıldığı ve dönemsel olarak yeniden 

yaratıldığı vasıtaların bütünüdür. İster maddi 

davranışlardan isterse zihni faaliyetlerden oluşmuş olsun, 

her zaman etkili olan ibadetin kendisidir.” 51 

“Doğallığı ve fıtrî oluşu noktasından bakıldığında, 

ibadet için ferdin ihtiyacı ve eğitimi dışında bir amaç 

aramaya gerek bulunmamakla beraber, bireysel ve 

toplumsal motivasyon sağlamak, bireye moral dayanıklılık 

kazandırmak ve bazı sosyal yararlar elde etmek gayesiyle 

ona birtakım hikmetler ve faydalar atfedilebilir. 

İbadetin amacı üzerinde düşünürken onu bir tek boyuta 

indirgemek uygun değildir. Bu hem ibadetin mahiyeti hem 

de bu ibadeti yerine getirenlerin bulundukları mertebe ve 

seviye bakımından doğru değildir. Belki daha üst bir seviye 

için ise Allah’a ibadet, bütün bu amaçların üstünde ve 

ötesinde gönüller için üstün bir haz, bir zevk ve bir nimet, 

ruhlar için bir vuslat; kısaca insanın mutluluğu olacaktır. 

Meselâ Hz. Peygamber’in “benim mutluluğum 

namazdadır” sözü, namazın öneminin yanı sıra, 

                                                 
51  Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, Ataç Yay., İstanbul, 

s. 489. 
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Resûlullah’ın namaza atfettiği anlamı da göstermektedir. 

Çünkü ibadeti en üst düzey duygu yoğunluğunda ifa eden 

Hz. Peygamber için namaz, yüce yaratıcı ile bir buluşma ve 

O’nun huzurunda münâcât haline dönüşmektedir. 

İbadetlere ilişkin hükümler, tabiatları icabı değişmeye 

pek açık olmadıkları için, öteden beri genel kabul gören 

ibadet uygulamalarını, “çağa uydurma ve kolaylaştırma” 

adıyla değiştirmeye çalışmak, fayda yerine zarar vermekte 

ve insanların dine bağlılıklarını ve samimiyetlerini 

zedelemekte ve sarsmaktadır. İbadetler, her ne kadar bizzat 

amaç olmayıp, öz itibariyle yüksek amaçlara basamak 

niteliğinde ise de, dine bağlılığın ve bir anlamda dindarlığın 

dışa yansıyan bir göstergesi mesabesindedir.”52  

“Genellikle İslam’da ibadetlerin önem bakımından 

imandan sonra geldiği kabul edilir. İmansız ibadet, gerçekte 

sadece riya ve münafıklıktan doğan bir gösterişten ibarettir. 

(el-bakara 2/264, en-nisâ 4/38, 142; el-maun 107/5-6)”53  

“Dinin ikinci unsuru olan ibadetler (ritüel), Tanrı’ya 

itaatin tapma, tapınma eylemi olan ibadetin öz ve genel 

yapı itibariyle kaynağı da vahiy olduğu için belirli 

                                                 
52  H. Yunus Apaydın, a.g.e., s. 218-219.  
53  Mustafa Çağrıcı, İbadet Ahlak ve Tasavvuf, 23.Cilt, TDVİA, 

Ankara, s. 11. 
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ibadetler, Tanrı’ya itaat çerçevesinde ve bir inanç ve kanaat 

gereği olarak yapılırlar. Tapma ihtiyacı, beşer düşüncesinin 

ürünleriyle karşılanamaz. Kaldı ki beşerin bu alana 

müdahalesi asgari olarak, dinin esaslı unsurlarından birinin 

zedelenmesi anlamına gelir. Bu bakımdan Tanrı bizim 

ibadet olarak ne yapmamız gerektiğini belirlemiş ve 

kendisine bu şekilde ibadet etmemizi emretmiştir. 

İbadetler biçimsel olarak basit görünseler bile Tanrı’nın 

tasarımı oldukları için, aslında onların gücü ve gizemi bu 

dünyanın ötelerine uzanır ve her biri Tanrı ile bağlantının 

değişik biçim ve boyutlarda gerçekleştirilmesine hizmet 

edecek mahiyettedir.”54 

 “Allah’a kulluk etmek, O’na (Allah’a) bir fayda 

sağlamak için değil (çünkü O’nun hiçbir şeye ihtiyacı 

yoktur), kulluk edeni, başkasına kul köle olmaktan 

kurtarmak, hür kılmak, insanlığını (insan için mukadder 

olan kemali) gerçekleştirmek, kendini ve dolayısıyla 

rabbini tanımak içindir. İnsanı yaratmayı Allah murad 

etmiş, yaratmış ve onun önüne böyle bir hedef koymuştur. 

İnsan hür iradesiyle bu hedefe doğru da koşabilir, başka 

                                                 
54  Ali Bardakoğlu, a.g.e., s. 17.   
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hedeflere de yönelebilir; bu yönelişlerin hem dünyada hem 

de ebedi âlemde karşılığını görür, neticesini elde eder”.55 

 “İnsanın tapınma eylem ve işlemleri olarak ibadet, 

onun hayatında meydana gelen geçici ve tesadüfi bir olay 

değil, bilakis bütün beşer hayatının en esaslı, gerçek ve 

anlamlı bir ifadesidir. Nitekim, Kur’an-ı Kerim canlı ve 

cansız her varlığın Allah ile kulluk ilişkisi içerisinde 

olduğunu, fıtri ve deruni bir bağ ile Allaha yöneldiğini bize 

haber vermekte, göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendi 

varlık ve ifade şekline uygun bir biçimde Allah’ı anmakta, 

O’na boyun eğerek secde etmekte, dua ve ibadetle O’na 

yaklaşmaya çalışmakta olduğunu haber vermektedir (ra’d, 

13/15; nahl, 16/48, 49; isrâ’, 17/44; rahman, 55/5-6). 

Yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, gökte bir dizi hâlinde 

uçan kuşlar gibi varlıklar, Allah’ın istediği şekilde ona 

ibadet ederler (hac, 22/18; nur, 24/41). Ayrıca, insanlar ve 

cinler de Allah’a ibadet etsinler diye yaratılmıştır (zâriyât, 

51/56). İnsanoğlu bu gayeye uygun olarak, kendisine 

verilen bütün görevleri ifa etme derecesine göre Allah’a 

yaklaşır ve imtihanını başarıyla geçerek meleklerin dahi 

karşısında eğildikleri (bakara, 2/34; a’râf, 7/11; kehf, 

18/50) varlıkların en şereflisi konumuna yükselir (tin, 

                                                 
55  http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0234.htm 
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95/4). Ancak, insanlar ile kâinatta bulunan diğer canlı ve 

cansız varlıkların ibadetleri arasındaki temel fark, doğal 

nesnelerin ibadet ve duaları tamamen zorunlu birer itaat 

niteliğinde iken, insanların ibadetleri, onların “seçme” hak 

ve özgürlükleri neticesinde, tasarlanmış ve kararlaştırılmış 

bir tarzda yapılan, iradî bir kulluktan ibarettir. Şayet, 

insanın irade ve hareketleri de tıpkı bir makine gibi 

belirlenip, sınırlandırılmış olsaydı, o zaman insanın 

hürriyetinden ve bunun sonucu gerçekleşen hayır ve 

iyiliklerinden bahsetme imkânı kalmazdı. Çünkü hayır ve 

iyilik yapmanın ilk şartı hürriyettir. Bu hürriyet ise, hem 

hayrı hem de hayrın aksini seçme imkânını içermektedir. 

İlahî iradenin iyilik ve kötülüğü seçme ve işleme 

konusunda insanı özgür bırakmış olması, aslında Yüce 

Allah’ın insana olan büyük güveninin de bir ifadesidir.”56  

“Kişilik bütünlüğü içerisinde Allah’a yönelen dindar 

bir kişi için ibadet, kapsayıcı bir insani tutumdur. Allah’a 

kulluk ve o’na yakınlaşma niyet ve arzusuyla yapılan veya 

terk edilen her davranış, ibadet kapsamına girer. Bu 

çerçevede İslam’a göre, ibadet ve kulluk, sadece namazlar 

ve çeşitli dualardan ibaret olmayıp, bir müminin yüce 

                                                 
56  Ferhat Koca “İbadet:İnsani Varoluşun Anlamı”, İslam’a Giriş, 

D.İ.B.,Yay., Ankara, s.257.  
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Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı dünyevi her 

türlü güzel ve yararlı iş (amel-i salih) bir nevi ibadet kabul 

edilmiştir. İnsan, ibadetleri sayesinde, Allah’ın kendi 

üzerindeki ontolojik hâkimiyetini tanıyarak, O’nunla ahlaki 

bir ilişkiye girer. Böylece, gerçekten “kul” oluşunu, 

varlıklar içerisindeki yerini, gücünü ve gücünün kaynak ve 

sınırlarını anlar. Allah’ın mutlak kudretiyle, her zaman ve 

her yerde hazır olduğunun farkına varan bir insan, bu 

farkında oluşun ışığı altında, kendi varlığını yeniden 

konumlandırır. Böyle bir kulluk bilinci ise, insanı, Yüce 

Yaratıcı dışındaki her türlü canlı-cansız kişi, kurum, telakki 

ve eşya karşısında köleleşmekten kurtararak, ona tam bir 

özgürlük kazandırır.”57  

“Öte yandan, insan için ibadet, akli ve vicdani bir 

vazifedir. Temiz vicdanına ve selim aklına müracaat eden 

kimseler, Allah’ı tasdik ve ikrarla O’na karşı ibadet ve 

itaatin hakikaten bir görev olduğunu anlamakta güçlük 

çekmez.” 

İslam’da ibadetlerin ifası sırasında maddi ve ruhi hayat 

arasında denge gözetilmiştir. Dünya hayatı için ahiret, 

ahiret hayatı için de dünya hayatı feda edilmeyerek, hem 

dünya hem de ahiret iyiliği esas alınmıştır. (bakara, 2/200-

                                                 
57  Ferhat Koca, a.g.e., s. 257-258.  
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202; isrâ’, 17/18; kehf, 18/28; haşr, 59/18-19) 

Hz.Peygamber de ümmetine dengeli ve itidalli bir dinî 

hayat tavsiye etmiş, ibadetlerde aşırıya gitmek isteyen bazı 

arkadaşlarını uyararak, insanın nefsinin ve aile fertlerinin 

kendisi üzerinde hakları bulunduğunu ve her hak sahibine 

hakkının verilmesi gerektiğini, kendisinin Allah’tan en çok 

korkan ve O’na en çok ibadet eden bir kişi olduğunu, 

bununla birlikte kendisinin de evlendiğini, bazen oruç 

tutup, bazen tutmadığını, geceleri hem namaz kıldığını hem 

de dinlendiğini belirtmiştir.”58  

“İbadetlerde kolaylığı temin etmek ve zorluğu 

gidermek genel bir kuraldır. Kur’an-ı kerim sıkıntı ve 

eziyet değil, Allah’tan korkan kimseler için bir öğüt ve 

ibret olarak gönderilmiştir. (tahâ, 20/2-3). Bu kural 

neticesinde namaz, oruç ve hac gibi çeşitli ibadetlerde, 

hastalık ve yolculuk gibi bazı sebeplerle, birtakım ruhsat ve 

kolaylıklar verilmiştir. 

İbadetlerde, az da yapılsa, devamlılık ve süreklilik 

asıldır. İslam’a göre insan, teklif çağına girdiği andan 

ölünceye kadar geçen süre içerisinde ibadetlerden 

sorumludur. (Hicr, 15/98-99) Bu sebeple bazılarının, 

rablerine yaklaştıkları veya yeteri kadar çile çektikleri gibi 

                                                 
58  Ferhat Koca, a.g.e., s. 260.   
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birtakım gerekçelerle kendilerinden ibadet veya tekliflerin 

düştüğünü ileri sürmeleri açık bir sapıklıktır. Şayet, bu 

sebeplerle herhangi bir insandan ibadet yükümlülüğü 

düşmüş olsaydı, buna en layık kişiler Allah’ın 

peygamberleri olurdu. Hâlbuki Allah’a en çok ibadet eden 

kimseler O’nun peygamberleri olmuştur.”59  

“İbadetlerin, soyut dinî inanç ve duyguların somut 

ifadeleri olmaları sebebiyle sembolik; çeşitli dinî, sosyal, 

kültürel ve psikolojik duygu ve düşünceleri besleyip 

geliştirmeleri sebebiyle öğretici ve eğitici (didaktik), 

nihayet kutsalla ilişki ve rabıta kurulmasını sağlamaları 

sebebiyle de mistik ve metafizik fonksiyonları 

bulunmaktadır. 

Bir bütün olarak ibadetler, insanın güçlüklere katlanma 

ve zorluklarla mücadele etme, sıradan benliği aşarak 

hemcinslerine karşı engin bir anlayış ve hoşgörüyle 

davranma yeteneklerini geliştirir.”60 

“İbadetler, insanları sadece maddi değerlere bağlanıp 

kalmaktan kurtararak, düşünce ve fikirlerini daha geniş 

ufuklara yükselten bir amildir. Bilinçli olarak Allah’ın 

huzurunda olduğunu hisseden insan, daima O’nun 

                                                 
59  Ferhat Koca, a.g.e., s. 261.  
60  Ferhat Koca, a.g.e., s. 262.   
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kontrolünde bulunduğunu düşünerek, hayatını O’nun emir 

ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde düzenler. 

Böylece, ibadetler insanın sadece Yüce Tanrı ile olan 

ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan 

ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Bu şuurla yapılan 

ibadet ise, insanın dinî hayattaki en yüksek derece olan 

“ihsan” mertebesine ulaşmasını sağlar. Böyle bir şuurla 

yapılan ibadet, ahlakımızın güzelleşmesini sağlar. Nitekim, 

Kur’an-ı Kerim’de, “muhakkak ki, namaz hayâsızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en 

büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût, 29:15) 

buyrulmuştur. Şayet, bazı Müslümanlar ibadet yaptıkları 

hâlde, içlerinde derin bir sevinç ve mutluluk duymuyor, 

ahlaken güzelleşmiyor ve yaşantılarıyla etraflarındaki 

insanlara örnek olamıyorlarsa, bu durum, onların gerçek 

anlamda bir ibadet şuurundan yoksun okluklarını ve 

ibadetlerini sadece şeklî olarak yerine getirdiklerini 

gösterir.”61 

 

                                                 
61  Ferhat Koca, a.g.e., s. 263.  
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II. DİĞER DİNLERDE NAMAZ İBADETİ  

 Kur’an ayetlerinin ışığında yapılan tespitlere göre 

geçmiş milletler peygamberleri aracılığı ile namaz kılmakla 

sorumlu kılınmışlardır:  

İbrahim peygamber:”Rabbim! Beni ve çocuklarımı 

namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. 

(14:40) 

Hz. Şuayib :”Ey Şuayb! Babalarımızın taptığını 

bırakmamızı emreden veya mallarımızı istediğimiz gibi 

kullanmamızı meneden senin namazın mıdır...( 11:87) 

Hz. Musa : “Musa ve kardeşine: “Mısır’da milletinize 

evler hazırlayın; evlerinizi namazgah edinin, namaz kılın” 

diye vahyettik, “İnananlara müjde et.” (10:87) 

Hz. İsa: “Çocuk: “Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. 

Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam 

olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz 

kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı 

emretti…” 19:30) 

“ Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi 

tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu 

tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. 

(19:59) 
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Hz. İsmail :“Çevresinde bulunanlara namaz 

kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Rabbinin katında 

hoşnutluğa ermişti. ( 19:55) 

Hz. Lokman.”Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği 

emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı 

sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş 

işlerdendir.”(37:17) 

Hz. Muhammed: “De ki: “Namazım, ibadetlerim, 

hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir”( 6:162) 

 

II.1. Musevilikte Namaz: 

Günümüzde mensubu en az olan ve yaşayan en eski 

dinlerden olan Musevilik, Hz. Musa’ya izafeten bu adı 

almıştır. Yahudi, İbrani ve İsrail terimleriyle de Musevilik 

kastedilir. Babil sürgününden sonra milli bir din haline 

gelmiştir.62 Yahudiler kendilerini Allah ile ahit yapmış bir 

millet olarak kabul ettiklerinden dolayı, imtiyazlık bir ırk 

olarak Allah yani tanrı Yehova sadece Yahudilerin tanrısı 

olarak kabul edilirdi.63  

                                                 
62  Osman Cilacı, Günümüz Dünya Dinleri, DİB Yayınları, Ankara, 

1995, s.64. 
63  Mehmet Aydın, Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, 

TDV. Yayınları, Ankara, 1995, s. 4. 
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“Yahudilik tarihinde namazın teşri tarihçesi hükümleri 

ve durumu net olarak tespit edilememiştir. İnsanlık tarihi 

boyunca devam edegelen namazla ilgili tek bir suret ortaya 

konulamamaktadır. Çünkü asırlar içerisinde orijinalitesini 

yitirmiş İslam dinindeki şekliyle bir namaz bugün mevcut 

değildir. Bu konu halen yenilenme ve geliştirme 

akımlarının tesiri altındadır.”64 

Yahudilik dininin esasını ilahiler teşkil eder ve dua 

dindar Yahudilerin hayatında çok önemli bir yer tutar.65 

 Bu gün Tevrat’ta namazı emreden açık bir ayet 

olmamakla beraber, Yahudiler dua ve namazı Allah’a 

yaklaşma vesilesi olarak kabul etmişlerdir. Tevrat’ta 

namazın aslını araştıran hahamlar namaz mefhumunu 

tesniye kitabında yer alan bir ayetten çıkarmışlardır: “sen 

onu seversin, bütün kalbin ve ruhunla Ona ibadet edersin 

12–10.”.66 

Yahudiler ibadetlerini sinagoglarda(bet ha kneset) 

yaparlar ve Tevrattan bazı parçaları sesli bir şekilde 

okurlar… Sinagoglarda el yazması Tevrat ruloları “aron 

hakodes” denilen ve Kudüs’e yönelik bölmelerde korunur. 

                                                 
64  Ebü’l Hasan en-Nedvi, Dört Rukün, Çev: İsmet Ersöz, İslami 

Neşriyat Yay., Konya 1991, s.80. 
65  Osman Cilacı, a.g.e., s. 67. 
66  en-Nedvi, a.g.e., s. 80-82.   
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Bu Tevrat rulolarının bohçadan çıkarılarak haham 

tarafından okunması ibadetlerin en önemli anıdır.  

Yahudiler sinagog dışında evlerde de ibadet ederler. 

Evlerinde giriş kapısının ardında “mecuza” denilen 

Tevrat’tan yazılar olan mahfazalar asılıdır. Eve giriş çıkışta 

Yahudiler bu mahfazaya dokunarak parmaklarını öperler.67 

Mezuzah Yahudilerin tanrıya olan güvenini sembolize 

eder.68  

İbadetlerini Kudüs’e dönerek yaparlar, başa takke, sırta 

cüppe alınır. Kadınlar ibadete katılamaz, ancak başı örtülü 

olarak ibadeti seyredebilirler. 

Yahudilerin ibadetinde bir düzen ve disiplin yoktur. 

Cemaat sinagog içinde dolaşır yanındakilerle konuşur, 

dilerse okunan ilahilere katılır.69  

Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olmak üzere 

ikiye ayrılır. Günlük ibadet sabah öğle akşam yapılır. 

Haftalık ibadet ise cumartesi günü singogta ifa edilir. Sabah 

ayininde “tallit” denilen bir dua atkısı alırlar ve sol pazu ile 

alna birer dua kayışı bağlarlar. Dualar ayakta ve oturarak 

vucudu sallayarak ve secdeye kapanmak suretiyle okunur. 
                                                 
67  Osman Cilacı, a.g.e., s. 67.  
68  Galip Atasagun, “Yahudilikte Dini Sembol ve Kavramlar”, SÜFİD, 

Bahar Sayı: 11, Konya 2001, s. 150. 
69  Osman Cilacı, a.g.e., s. 67. 
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Geleneklerine bağlı Yahudiler bu esnada özel bir elbise 

giyer ve cemaat halinde okunan dualara 13 yaşını 

doldurmuş en az 10 kişi katılarak yapılması gerekir.70 

“Hz. Musa tarafından İsrail’e emredilen ayinler ve 

tapınmalar hiç değilse belirli bir kesim için mekanik ve 

kupkuru bir şekilcilik haline gelmişti.”71  

Yahudilikte yenilikçi kuşak ibadette ruha daha tesirli 

olur düşüncesiyle müziğe çok önem vermişler hatta her 

namaz için ayrı bir makam ve beste seçmişlerdir. Zevk ve 

estetik düşkünü bu kuşak cisim hareketlerini azaltmış, 

kadın ve erkeklerin ayrı saf tutuşlarını kaldırmış, baş 

örtmeyi ve özel elbise giymeyi lağvetmiştir. Bu kuşak 

kutsal sayılan günler ve cumartesi gününün namazıyla 

iktifa edip bazı ritüelleri de kaldırmışlardır.72 

Ehbar devrinde (Yahudi âlimleri) ferdi ve toplu 

namazlar; sabah, öğle ve grup vaktinde olmak üzere üç 

vakitti. Heykel devrindeki dindarların yaptıkları da bu 

şekilde idi. Bu üç vakit namaz(dua) ve üslupları cumartesi 

gününün üslupları, yeni ay namazı, ilave edilen mukaddes 

                                                 
70  Osman Cilacı, a.g.e., s. 67-68. 
71  Francine Kaufman-Josy Eisenberg, “Yahudi Kaynaklarına Göre 

Yahudilik”, Din Fenomeni, Çev.: Mehmet Aydın, Tekin Kitabevi, 
Konya, 1993, s. 95. 

72  en-Nedvi, a.g.e., s. 82. 
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günler namazı özel kefaret günü namazı; heykel devrindeki 

kurban ve diğer ibadetlere denk sayılmıştır. 73 

Yahudi dininde din adamları çok önemli bir fonksiyon 

icra etmektedir ve en önemli ibadet yerleri “Kudus 

Mabedi”idi.74 Beyt ha mikdaş (beytül makdis denilen bu 

mabedden günümüze kalan ve kutsal kabul edilen “ağlama 

duvarı” bu günde Yahudilerin en önemli dini 

sembollerinden birisidir ve dünyanın her yanından gelen 

Yahudiler burada dualar okuyarak ibadet etmektedirler. 

 

II.2. Hırıstiyanlık’ta Namaz 

Dördüncü asırda İznik’te toplanan konsül 

Hıristiyanlıktaki namazı kabul ve tespit etmiştir. Bugün 

dahi Vatikan, onun üzerinde değişiklikler yapıp Katolik 

Hıristiyanlara göndermektedir. Aynı zamanda ileri gelen 

kiliselerde onda değişiklik yapabilmektedir. 

Katolik kilisede yapılan geleneksel mistik bir namaz şu 

şekilde icra edilir: papaz kiliseye girer, içeridekiler 

hürmeten ayağa kalkarlar. Namaza (ibadete) niyet ederek 

“Pederin, oğlun ve Ruhül Kudüs’ün ismiyle kilise 

                                                 
73  en-Nedvi, a.g.e., s. 80-82.  
74  Jean Chevalier, Din Fenomeni, Çev.: Mehmet Aydın, Tekin 

Kitabevi, Konya, 1993, s. 6. 
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Mezbah’ına ibadete yöneliyorum” der. Papaz günahlarını 

itiraf ederek dua eder. İşte burada papazla cemaat arasında 

Allah’ı takdis ve O’na sena hakkında karşılıklı konuşma 

cereyan eder ve orada bulunan cemaat “amin” der ve aynı 

dua ve isteği tekrarlar. 

Sonra papaz Mezbaha çıkar dualar devam eder, Kitab-ı 

Mukaddes’ten papazın tayin ettiği bir parça okunur ve 

cemaat ona hürmet olsun diye ayağa kalkar. 

Bu namaz ibadetini (duayı) şaraplı kutsal ekmeği yeme 

(komünyon) ritüeli takip eder. Şaraplı ekmek Mesih’in 

kanıyla etine delalet eder ve bunu yiyenlerinde Hz. İsa’nın 

kanıyla etini taşıdığına inanırlardı. Mukaddes ekmek 

(Komünyon veya Evharistiya) Hz. İsa’nın sağlığında yediği 

son yemeği temsil eder. Şimdi Evharistiya’nın yerini 

kiliseye gelenlerin piskoposlara verdiği paralar tutmaktadır. 

Fakat ayini idare eden papazların bu kutsal ekmekten 

yemeleri ve cemaate dağıtmaları lazımdır. Sonunda kısa bir 

dua yapılır ayin biter ve cemaat dağılır.75  

Gerek methodist, gerek Anglikan bölümleriyle, 

Protestan kiliseleri, Katolik namazına(ayinine); günah 

itirafı, tevbe, iman tazeleme, temel inançları 

sağlamlaştırma, hamd ve sena dua ve İncil okuma gibi 
                                                 
75  En-Nedvi, a.g.e., s. 84-87.  
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hususlarda uyar. Fakat Protestan Kiliseleri kesinlikle 

Latinceyi kullanmazlar, öte yandan bütün duaları ayrı 

makam ve beste haline sokmuşlardır. Protestan kiliselerinin 

özelliklerinden bazıları; Tanrı anılırken sükutun hakim 

olması ve Hz. İsa’yı tanrılaştıran açık ifadelerin 

kaldırılması ve bazı dualar esnasında sükut ve düşüncenin 

olmasıdır.76  

Hristiyanlık’ta kilise (church) bir mekân değil, 

cemaatin adıdır.77 “Kilise kavramı Hıristiyan geleneğinde 

hem evrensel Hıristiyan toplumu ve bunun yerleşik, 

kurumsallaşmış ve devlet desteğinde olan dini örgütü 

(ecclesia) hem de mezhep, sekt78 ve kült gibi adlarla anılan 

çeşitli akımları ifade eder. Hangi anlamda kullanılırsa 

                                                 
76  en-Nedvi, a.g.e., s. 87 
77  Aime Michel, “Mezheplerin Psikososyal Yapısı” Din Fenomeni, 

Çev: Mehmet Aydın, Tekin Kitabevi, Konya, 1993, s. 66.  
78    Sect: Farklı inançları ve ritüelleri ile yerleşmiş ve kurumsallaşmış 

ana dini gövdeden ayrılma neticesinde ortaya çıkmış bir dini 
örgütlenme biçimi. F. Tönnies tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. 
Genellikle kiliselere, mezheplere karşıt olarak ortaya çıkmış bir alt 
grup anlamında kullanılan bu kavram, daha büyük bir toplumun 
inancını, değerlerini, doktrinlerini gelenek ve göreneklerini reddeden 
küçük ve içe dönük dini grupları ifade etmektedir. Bu gruplar bazen 
seküler mahiyette olabilmektedir. Kendisinden başka diğer dini 
grupların ve sektlerin gerçek olmadığı iddiası vardır. Kurumsallaşma 
ve entelektüel bağlılık eğiliminin zayıf olduğu sektlerde üyelik 
gönüllü olup duygusal vurgular ve bağlılık ağır basar. Mehmet Ali 
Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, 
İstanbul, 2004.  sh.129. 
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kullanılsın kilise Hıristiyan inanışında önemli bir 

kurumdur; kutsal mekân ve tapınaktır.” 79  

Hıristiyanlıkta kilise Hıristiyan müminlerle canlılık 

kazanmaktadır. Çünkü mümin vaftizle kilisenin bir üyesi 

olmaktadır. 

Hiyerarşik bir kurum olarak Katolik kilisesi; papa, 

kardinaller, patrikler, piskoposlar, laik ve dini rahipler ve 

rahip adayları ve cemaatten oluşmaktadır. Bütün bunların 

merkezi papa ve kardinaller meclisi (cure) ile Vatikan’dır. 

Böylece bütün ibadet yerlerine kilise adı verilmiştir. 

Katolikler kiliseyi Hz. İsa’nın mistik bedeni, müminleri de 

onun uzuvları olarak görmektedirler. Hıristiyan mezhepleri 

açısından da kiliseye yaklaşım farklılıkları vardır.80  

Hıristiyanlıkta üç çeşit ibadet vardır: günlük ibadetler: 

kilise çanları ile sabah ve akşam ibadete davet edilirler ve 

papaz nezaretinde ve genellikle kilisede icra edilir. Haftalık 

ibadet: Hz. İsa’nın mezardan dirildiğine inanılan Pazar 

günü ayini çok önemlidir ve mutlaka cemaatle ifa edilir. 

Eucharista şükran ayinine her Hıristiyan mümini katılmak 

                                                 
79  Mehmet Ali Kirman, a.g.e.,  s.129  
80  M. Aydın, Hıristiyanlık Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık,  s. 67-

68.   
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durumundadır. Yıllık ibadetler: en başta noel bayramı ile 

paskalya bayramı gelmektedir. 81. 

Öte yandan Katolik ve Ortodoks kiliselerinin kabul 

ettiği 7 ayin (kilise sırları-sakramentler) vardır. Protestan 

kiliseleri bunlardan sadece vaftiz ile Evharistayı kabul 

etmektedir:  

1- Vaftiz:  

Kilisenin en çok yaptığı ayin budur. Çocuklar veya 

Hıritiyanlığa yeni girenler vaftiz olurlar.  

2- Konfirmasyon (Güçlendirme): 

Bir iman teyidi ve bir Hıristiyanın üstlenmesi gerektiği 

sorumluluğun farkına varması amaçlanmaktadır. 

3- Evlenme (evlilik ömür boyudur ve boşanma yoktur.) 

4-Ruhbanlık (Kutsal Rehberler): “ordre sakramenti” 

dini görev rütbelerinde din adamlarının yükselme 

merasimidir. 

5- Tövbe Sakramenti (Penitence):  

Hz. İsa’nın görevlendirdiği rahip, Tanrı adına affetme 

veya etmeme yetkisine sahiptir.  

                                                 
81  M. Aydın, Hıristiyanlık Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, T.D.V. 

Yay., Ankara 1995, s. 68-71. 
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6-Hasta Yağı (Hastayı Yağlama): 

Hıristiyanlar hastalandıklarında veya ölüme 

yaklaştıklarını anladıklarında “Onction” denilen kilise 

sakrementine başvururlar ve rahip tarafından okunmuş yağ 

ile yağlanır Hz İsa’nın yanında olduğunu ve yalnız 

olmadığını hatırlatır. 

7- Evharistiya (Ekmek Şarap Ayini):82  

İsa Peygamberin yediği son yemek olarak kabul 

edilmektedir.   

 

II.3. Hinduizm’de Namaz: 

Hinduizm’de namaz (ayinler) zaman ve mekânların 

değişmesi, mezhep ve mevsimlerin değişmesiyle üslup ve 

sistemleri de değişen çok zikzaklı bir konudur. “Şartları 

derin, durumu kapalı, uslup ve sistemi darmadağınık, geniş 

ve kolaydır. Şekil ve itikat birliği yoktur.” Bütün bu 

karmaşıklığa rağmen Hindistan’da bölgeler ve cemaatlerin 

üzerinde birleştiği iki nokta vardır. Birincisi: müzik ve 

şarkı söylemek son derece önemlidir. İster evde ister 

mabetlerde yapılsın, çalgısız müziksiz ve el çırpmadan 

ibadet yapılmaz. İnananlarını aşka getirmek ve 
                                                 
82  M. Aydın, a.g.e., s. 71-78.  
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duygulandırmak amaçlanır. İkincisi: putlara tapmak Hint 

felsefesinin gereği puta tapmanın faydaları ve kıymeti 

üzerin de ısrar etmeleridir.83  

Hinduizm’de ibadet ve ayinler üç temele dayanır: 

1- Güzel ameller 2-Bilgi sahibi olmak 3- Tanrı ile 

beraber olmak. Hinduizm’de ayinler sırasında telaffuz 

edilen kelimelerin en etkilisi “om”dur adeta Hinduların 

besmelesidir, her türlü işe başlarken bu kelime söylenir. 

Tanrı, yoga, karma, tenasüh, hulul kavramlarının 

önemli olduğu Hindu inancında inek cinsi, yer gök ve 

atmosferin anası sayıldığı için kutsal kabul edilir ve eti 

yenmez. 

 Tapınaklarda yapılan ibadetler evdekilerden biraz 

farklıdır. Her köyde tapınak vardır. Büyük mabetlerin 

hemen yakınında kutsal yıkanmayı sağlayan havuzlar 

bulunur. İbadete boru çalarak başlanır.84 

Vişnu, Şiva, Krışna, Kartikaya gibi taptıkları ve onların 

şahsında tek tanrıyı müşahede ettikleri putları vardır. 

“Mabetlerde tanrılara, krallara yapılan muamele yapılır; 

müzik ve şarkılarla uyandırılır, sembolik bir yıkamadan 

                                                 
83  en-Nedvi, a.g.e., s. 88-92. 
84  Osman Cilacı, a.g.e., s. 151-152.   
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sonra kıralvari bir elbise giydirilir, ziynet ve çiçeklerle 

süslenir. Çeşitli renkteki ışıklıklar etraflarında döndürülür, 

muayyen vakitlerde yemek takdim edilir, her gün bir kral 

gibi tahta oturtulur ki kullarını bakmak suretiyle 

şereflendirsin, şikâyetlerini dinlesin, rahmet ve nimetine 

onları gark etsin. Bayram ve özel günlerde bir kral edasıyla 

gezmeye çıkarılır.” 

Abitler tapınmaya başlamadan önce yıkanmak vs. titiz 

bir hazırlık yapar. Şahsi ibadetlerden birisi de kutsal 

kitaptan okumaktır. Daha derini özel bir yolla tefekküre 

düşünceye dalmaktır ki Hinduizm’in ana gayesi bu yolla 

gerçekleşir: arınmak ve ruhun sonsuzluk gerçeğine 

kavuşması. İbadetler fertlerin evlerde kolayca yapabileceği 

cinstendir, sabah, kuşluk ve akşam olmak üzere üç vakitte 

yapılır. Birçokları da putlar ve geçmiş ataları için adaklar 

adarlar.85  

 

II.4.  Budizm’de Namaz:  

Budizm’de inancın temelini “Buda’ya sığınırım, 

Dhamma’ya sığınırım, Sangha’ya sığınırım” cümlesi 

oluşturur ve Budizm’e girmek isteyen bir kişinin önce bu 

                                                 
85  en-Nedvi, a.g.e., s. 89-92. 
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cümleyi söylemesi gerekir. Budizm’de mabetlere 

“Vihara”denir. İbadet anlayışı diğer dinlere nispetle 

farklılık arz eder. İbadet helezonik şekilde inşa edilmiş 

Stupa denilen mabetlerde yapılır. Buraları hem ibadet, hem 

de Buda ve azizlerin hatıralarının muhafaza edildiği 

yerlerdir. İbadet için mabete giren Budist önce Buda’nın 

heykeline tazimde bulunarak O’na çiçek ve tütsü sunar. 

Aynı ritüeli evlerinde de yaparlar. İbadetlerinde belli bir 

dua ve klişeleşmiş söz dizileri yoktur.86  

 

II.5. Şintoizm’de Namaz: 

Dünyanın en eski dinleri arasında üçüncü sırayı işgal 

eden Şintoizm Japonların milli dinidir ve tabiata tapmaya 

önem verir. Japonya’da 8 milyon tanrıdan bahsedilmektedir 

ve Japon İmparatoru, Güneş İlahesi’nin torunu kabul edilir. 

Japonların ibadet şekli çok sade ve basittir. İbadet 

etmek isteyen kişi mabede gider, elini, yüzünü ve 

ayaklarını Müslümanların abdest almaları gibi yıkar. 

Mabetteki kıymetli eşya önünde diz çöker ibadetini 

tamamlar ve dışarı çıkar. Eskiden ibadette kurban 

bulunmasına rağmen bugün rastlanmamaktadır. İbadet için 

                                                 
86  Osman Cilacı, a.g.e., s. 134. 
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temizliğe çok önem verirler, bazı özel durumlarda gusule 

benzer bir temizlikte yaparlar. İbadetleri rahipler idare eder. 

Onlara göre aile bir dindir ve aile ocağı bir mabettir. 87 

 

II.6. Cahiliye Dönemi Araplarında  Namaz 

İslam öncesi Araplar’da çoğunun evinde bir put 

bulunur ve giriş çıkışta tazim edilirdi. Belli bir namaz şekli 

yoktur. Kâbe’yi ıslık çalarak ve el çırparak tavaf ederler 

putlarına el sürerlerdi. Cahiliye dönemi Araplarının ibadeti, 

putların etrafında dönmek onları mesh etmek ve kurban 

kesmekten ibaretti.88 

 

                                                 
87  Osman Cilacı, a.g.e., s. 153-155. 
88  Vecdi Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, İz Yay.,1.Cilt, s. 93 
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III- İSLAM DİNİ’NDE NAMAZ İBADETİNİN 

YERİ VE ÖNEMİ 

“Her din, yaratıcı kudret karşısında boyun eğmek ve 

kutsal ile bağlantı kurmak temeli üzerine kurulur ve her 

dinde bunu sağlamak üzere öngörülen merasimler bulunur. 

İslâm dininde Yüce Yaratıcı Allah’a yaklaşmanın yolu, ona 

yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli 

ibadet, namaz ibadetidir. Bu özelliğinden dolayı namaz 

diğer bütün ibadetlerin özü ve özeti sayılmıştır. Nitekim 

Hz. Peygamber bir hadisinde “Namaz dinin direğidir” 

(Tirmizî, Îman, 8; Müsned, V, 231, 237; Aclûnî, Keşfü’l-

hafâ, I, 31-32) buyurmuş, secdeyi de kulun Allah’a en 

yakın olduğu hal olarak nitelendirmiştir (Müslim, Salât, 

215; Nesâî, Mevâkıt, 35) 

“Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü 

olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere 

kadın ve erkek her müslüman için bir görevdir.”89  

“Namaz, zaman zaman dünya işlerinin üstüne çıkmak 

ve kedini sorguya çekmek için Tanrı huzuruna durmak ve 

O’na şükran borucunu ifa etmektir. Namaz, esasen dua 

demektir, dinde belli zamanlarda, belli şartlar dairesinde 

belli rükûnları yerine getirmektedir. Namaz Allah’ı görür 
                                                 
89 H. Yunus Apaydın, a.g.e., s. 220.  
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gibi kılınır, ona bu dünyadan göklere ağmış (çıkmış) da, 

Allah karşısına varmış gibi durulur. Onun için Allah’ın 

harimine, namaza girmek için özel bir paklama ameliyesi 

yapılır, namaz kılınacak yer, üst baş paklanır ve kişinin 

görünmesi yasak olan yerleri örtülür. Vakte dikkat edilir. 

Kıble’ye yüz çevrilir ve kalpten niyet edilir. Bunlar 

namazın altı şartıdır. Bu şartlar mevcut olunca namaza, 

“Allahü Ekber”, diyerek girilir, ayakta durulur. Kur’ân 

okunur, rükû edilir, secdeye varılır ve rekâtlar bitince 

oturulur. Bu altı hareket de namazın erkânıdır. Namazın 12 

farzı bunlardır. Namazı bu tertiple kılmak ve içinde dualar 

okumak ve yerli yerince kılmak, salavat getirmek, sonunda 

selâm vermek, bunlar namazın vacip veya sünnetleri veya 

usûl ve adabıdır.”90 

 “İbadetin temel özelliği dini vizyonda yer alan kimi 

esasların ifadelendirilmesidir. İslam’da ibadetin en başta 

geleni namazdır; namaz ibadet’in İngilizce’de sahip olduğu 

anlamdan daha çok “toplumsal ibadet” anlamlarına gelir.”91  

                                                 
90  Yusuf Ziya Yörükan, İslam Dini Tarihi, (Notlarla Yayına 

Hazırlayan Türkan Turgut), Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
110-111.  

91  W. Montgomery Watt; İslam Nedir? Çev.: Elif Rıza, Birleşik 
Yayıncılık, İstanbul, 1993, s. 237.    
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Namazın Esasını Üç Şey Teşkil Eder:  

1. Huşû: Allah Teâlâ’nın celâl ve azametini düşünme 

sonucunda kalbin huşû ile dolmasıdır.  

2. Niyaz (Münâcât): Sonra dilin, bu azemeti, bu 

huşûyu, en açık kelimelerle ifade etmesidir. 

3. Yüzü Toprağa Sürmek (Secde Etmek): Daha 

sonra da organların, kalpteki huşûya uygun düşecek 

hareketlerde bulunmasıdır.92 

 “Kur’an’da bizim Peygamberimiz’den önceki 

peygamberlerin namaz kılmakla emrolundukları değişik 

vesilelerle belirtilmektedir (bk. el-Bakara 2/83; Yûnus 

10/87; Hûd 11/87; İbrâhim 14/37, 40; Meryem 19/30-31, 

54-55; Tâhâ 20/14; el-Enbiyâ 21/72-73; Lokmân 31/17). 

Bundan anlaşıldığına göre namaz ibadeti sadece 

Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de 

bulunmaktaydı. 

 “İslâm’ın başlangıç yıllarında namaz, sabah ve 

akşamleyin kılınan ikişer rekattan ibaret iken, yaygın kabul 

gören görüşe göre, Mirac olayından sonra beş vakit namaz 

farz kılınmıştır. “Kendi nefsinde bir yakarış ve ürperiş 

içinde ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam 

Rabbini an; gafillerden olma” (el-a’râf 7/205) âyeti 

                                                 
92 Şah Veliyyullah Dihlevi, Hüccetullahi’l-Baliga, Çev.: Mehmet 

Erdoğan, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994,s.669   
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namazın başlangıçtaki durumuyla ilişkili görülmektedir. 

Yine yaygın kabule göre, Cebrail’in Hz. Peygamber’e 

Kâbe’de, namazın vakitlerini göstermek üzere imamlık 

etmesi Mirac olayının ertesi günü olmuştur.”93 

“Salat’la (namazla) kulun yapabileceği bir çok ibadet iç 

içe bulunmaktadır. Namazda, dua, secde, rükû’, kunut, 

kıraat (Kur’an okuma), zikir, teşbih, hamd etme, tekbir, 

inabe (boyun bükerek tevbe), tazarru’ (yakarış), tevazu 

(gereği gibi saygı), teslimiyet gibi ibadetlerin hepsi vardır. 

Namaz, ibadetlerin bir toplamıdır. 

O bir taraftan fedakârlık, bir taraftan da bağlılıktır. 

Zamanı Allah rızası için değerlendirmedir. Vaktin ölçüsünü 

bilme, ömrün hesabına hazırlanmadır. Zihinsel ve bedensel 

bir harekettir, bir faaliyettir.”94 

“Namaz belli eylemler ve özel rükünler ile yüce 

Allah’a kulluk etmektir. Namazın dış görünüşü birtakım 

şekiller ve zikirden ibaret ise de, içerisi ve gerçek mahiyeti, 

Yüce Yaratıcıya münacat etmek, O’nunla konuşmak, O’na 

yakınlaşmak ve O’nu müşahede etmektir. Bu özelliğinden 

dolayı, yani yüce yaratıcı ile teklifsiz, aracısız buluşma ve 

                                                 
93  H. Yunus Apaydın, a.g.e., s. 220.   
94  Hüseyin K. Ece, “İslam’ın Temel Kavramları”, Beyan Yayınları, 

İstanbul, Nisan 2000, s. 575. 
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konuşma anlamına gelişinden dolayı, namaz ilâhî bir lütuf 

olarak kabul edilmiştir. 

 “Namaz insanın maddî ve mânevî temizliğinin vasıtası 

olmaktadır. Çünkü namaz kılmak için gerekiyorsa gusül 

abdesti almak, normal durumlarda abdest almak suretiyle 

bir nevi vücut temizliği yapılmış olduğu gibi, ayrıca 

elbisenin ve namaz kılınacak yerin de temizlenmesi 

gerektiği için bir üst baş temizliği yapılmış olur. Daha da 

önemlisi namaz günahlardan arınmanın da bir yoludur. 

Namaz esas itibariyle insanı günah işlemekten alıkoyar, 

günahtan uzaklaştırır. Nitekim bir âyette “Sana vahyedilen 

kitabı oku ve namaz kıl; çünkü namaz çirkin ve kötü 

işlerden alıkor. Allah’ı zikretmek en büyük şeydir. Allah 

yapıp ettiklerinizi bilir” (el-Ankebût 29/45) 

buyrulmaktadır.”95 

 “Ayinlerin ritmi, bunlarla bulunması gereken 

duyguları hatırlatır ve daimi surette tekrarlanan hareketler 

de böylece duyguları tazelemiş olur. Bütün yaşamı boyunca 

günde beş kere namaz kılan bir Müslüman hareketlerinin 

ayin oluşturan formalizmi aracılığı ile Allah’a bağlılık ve 

din kurallarının itaat duygularını, bunların öneminde hiçbir 

azalma olmaksızın hatırlatmaktadır.”96  

                                                 
95  H. Yunus Apaydın, a.g.e., s. 221. 
96  S. Dönmezer, a.g.e., s. 247. 



 56

IV- DİNİ-SOSYAL AÇIDAN HZ. PEYGAMBERİN 

HAYATINDA NAMAZ İBADETİ 

Hz. Muhammed yeni bir din, yeni bir hayat tarzı, yeni 

bir düşünce sunuyordu. Bunun için insanlara getirdiği dini 

en ince detaylarına kadar uygulayarak gösteriyordu. 

Mesajını hem sözlü hem fiili olarak insanlara sunarken, 

herkesin anlayabileceği bir açıklık ve sadelikle 

ulaştırıyordu. Kendisini peygamber olarak gönderen Allah 

tarafından “üsve-i hasene” (Ahzab, 51) olarak 

nitelendirilmiştir, yani, model insandır, yani en güzel 

örnektir. Ve “Beni Rabbim terbiye etti”97 buyurmuştur. 

“Şüphesiz sen en büyük ahlak üzeresin” (Kalem, 4) diye 

buyurulan Peygamberimizi, arkadaşları adeta bir gölge gibi 

izlemişler ve her hareketini her sözünü adeta kayıt altına 

almışlar ve aynen O’nun gibi uygulamışlardır. Bir yazarın 

dediği gibi yeryüzünde hiçbir faninin hayatı onun ki kadar 

göz önünde ve bilinir olmamıştır. 

Hayatı boyunca bir kez bile terk etmediği namazla ilgili 

olarak söylediği hadislerinden bir bölüm aktaralım: “namaz 

dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış 

                                                 
97  Gazali, Kimya-yı Saadet, Çev.: Ali Arslan, Yeni Şafak Kültür 

Armağanı, Ağustos, İstanbul, 2004, s. 465. 
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olur.”98 “Cennetin anahtarı namazdır.”,99 “Dinin en faziletli 

ameli hangisidir diye sorulunca: vaktinde kılınan namazdır 

buyurmuştur.”100 Günlük kılınan beş vakit namazın büyük 

günahlar hariç, vakit aralarında işlenen günahlara kefaret 

olduğunu101, nehirde günde beş defa yıkanan adamda kir 

kalmadığı gibi beş vakit namazın da insanları 

temizleyeceğini müjdelemiştir.102 

“Hiç kuşkusuz Hz. Peygamber her hususta olduğu gibi 

ibadet hayatı hususunda da inananlar için en güzel örnektir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’e hamd, 

tesbih, secde, ibadet, kulluk, ibadette sabır gibi hususlarda 

bazı emir ve yükümlülükler vermiş (bk. en-Nahl 16/98-99; 

Meryem 19/65; Hûd 11/123; Tâhâ 20/14), ayrıca bazı 

ibadetlere işaretle Resûl-i Ekrem’den onları yerine 

getirmesini istemiştir(el-Ankebut 29/45, Tâhâ 20/130 ve 

132)  

“Ey bürünüp sarınan (Resulüm), kalk ve (insanları) 

uyar. Sadece Rabbini büyük tanı, kalbini tertemiz tut. Kötü 

şeyleri terke devam et” (el-Müddessir 74/1-5) meâlindeki 

                                                 
98  Gazali, İhya-i Ulum’id Din, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1. Cilt, s.50. 
99  Gazali, Kimya-yı Saadet, s. 151.   
100  Gazali, a.g.e., s. 151.  
101  Gazali, İhya-i Ulum’id Din, s. 499.  
102  Gazali, a.g.e., s. 449. 
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âyetlerin nüzûlünden sonra Hz. Peygamber, Cebrâil’in 

tarifiyle abdest alıp namaz kılmış, daha sonra Hz. Hatice’ye 

de abdest aldırıp namaz kıldırmıştır.103 

“Hz. Muhammed peygamberlik gelmeden önce dua ve 

ibadetle meşgul olmak için Hira mağarasında aylarca 

kalırdı. Peygamberliğinden sonra ona, nasıl ibadet edeceği 

öğretilmiş, fakat Kureyş’in baskısından dolayı Hz. 

Peygamber gayet gizli bir şekilde ibadete mecbur kalmış, 

ibadetini eksiksiz yapabilmek için dağlara, vadilere 

sığınmaya başlamıştı.”104  

“Ey Muhammed! Artık, sana buyurulanı açıkça ortaya 

koy, müşriklerden yüz çevir” (el-Hicr 15/94) meâlideki 

âyet nâzil olduktan sonra açık davet başlamış, böylece 

Kâbe ve civarındaki yerlerde namaz da kılınır olmuştu. 

Ancak bu durum kıyasıya bir mücadeleyi gerektiriyordu. 

Peygamberliğin altıncı yılında önce Hz. Hamza, daha sonra 

Hz. Ömer’in müslüman olmasıyla Kâbe’de iki saf olarak 

ilk defa açıkça ve topluca namaz kılındı.”105  

“Ey örtünüp bürünen (resulüm)! Birazı hariç geceleri 

kalk namaz kıl...” (el-Müzzemmil 73/1-4) âyetleri ile gece 

                                                 
103  Hüseyin Algül, İman ve İdabetler, TDV. Yay., s. 573. 
104  İmam Şibli, Peygamberimizin Risaleti ve Şahsiyeti, s. 221.   
105  Hüseyin Algül, a.g.e., s. 574. 
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namazı farz kılındı. Bir süre sonra indirilen âyetle (el-

Müzzemmil 73/20) sorumluluk hafifletilerek gece namazı 

ümmet-i Muhammed için nâfileye dönüştürüldü. Zaten 

gelişmeyi takip eden yıl yani peygamberliğin on birinci 

yılında Mi’rac gecesinde beş vakit namaz farz kılındı.  

Ayrıca “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus 

bir nâfile olmak üzere namaz kıl...” (el-İsrâ 17/79) âyeti ile 

Hz. Peygamber’den gece namazı kılması istenmiştir. 

Yakınları, Hz. Peygamber’in hayatı boyunca gece 

namazına devam ettiğini rivayet ederler. Hatta gece 

namazına olan bu itinası dolayısıyla bazı sahâbîlerin “Allah 

senin geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışladığı halde 

bu kadar zahmete niye katlanıyorsun?” diye sorduğu, Hz. 

Peygamber’in de “Şükreden bir kul olmayayım mı?” 

cevabını verdiği rivayet edilir. (Tirmizî, “Şemâil”, 44; 

Müsned, IV, 251). 

Peygamberimiz gecenin başlangıcında yatsı namazını 

kılar yatardı. Üçte birlik süre içinde uyanır ve teheccüdü 

kılar, müteakiben vitir namazını kılar, sonra tekrar yatar ve 

sabah ezanında çabucak kalkar, abdest alır, sünnetini 

evinde kılar, farzı için camiye giderdi. 
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Hz. Peygamber teheccüdden sonra sabah yakın ise 

dinlenmek üzere, uzak ise uyumak üzere tekrar yatardı.”106  

“Hz. Peygamber ramazan ayında ibadetten en büyük 

zevki duyardı. Ramazanın özellikle son on gününde Hz. 

Peygamber kendini tamamiyle ibadete verirdi. Hz. Aişe 

diyor ki “Resulullah, ramazanın son on gününde gecelerini 

ibadetle geçirir, hanımlarından uzaklaşır ve ev halkını 

namaz için uyandırırdı.” Hz. Peygamber ramazanın son on 

gününde itikafa çekilir, gece gündüz ibadet ve Allah’ı 

anmakla vaktini geçirirdi.”107 

Hz. Peygamber tarafından ilk cuma namazı Kubâ’dan 

Medine’ye giderken Sâlim b. Avf oğulları yurdunda 

Rânûnâ vadisinde hicretin 1. yılında kılındı, ilk cuma 

hutbesi de orada irad edildi. 

Hz. Peygamber ilk bayram namazını hicretin 2. yılı 

Şevvalin birinci gününde kılmış ve cemaate kıldırmıştır. 

“Hz. Peygamber namaza çok düşkündü, onu dinin 

direği olarak nitelendiriyordu (Tirmizî, “Îmân”, 8; Müsned, 

V, 231, 233). Namaz onun gözünün nuru idi (Nesâî, 

“İşretü’n-nisâ”, 1; Müsned, III, 128, 199, 285). O, namaz 

                                                 
106  Hüseyin Algül, a.g.e., s. 575.   
107  İmam Şibli, a.g.e., s. 221.    
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kılarken sanki dünyaya veda eder, âhiret âlemine dalardı 

(İbn Mâce, “Zühd”, 15; Müsned, V, 412)”. 

“Hz. Âişe, Hz. Peygamber’in ahlâkının Kur’an 

olduğunu ve Mü’minûn sûresinin ilk on âyetinde bu 

ahlâkın sıralandığını belirtiyordu. O sûreye bakıldığı zaman 

hemen ilk iki âyette kurtuluşa eren müminlerin, 

namazlarında huşû içinde oldukları (bk. el-Mü’minûn 23/1-

2) belirtiliyor. Hz. Peygamber Kur’an emrine uyarak 

namazlarını huşû üzere kılıyor, müslümanların da bu 

şekilde kılmalarını istiyordu. Esasen Hz. Peygamber 

kullukta ve ibadette ihsan esasından bahsediyordu. İhsan, 

Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmekti (Buhârî, “Îmân”, 

37; Müslim, “Îmân”, 17; Tirmizî, “Îmân”, 4)”. 

Hz. Peygamber’in farz namazlara ilâve olarak değişik 

zamanlarda nâfile namazlar da kıldığı, bu namazların İslâm 

âlimlerince daha sonra, Hz. Peygamber’in devamlı kılıp 

kılmadığına veya tavsiye ederken kullandığı üslûba göre 

sünnet (müekked ve gayr-i müekked), müstehap ve âdâb 

gibi isimlerle anıldığı bilinmektedir.  
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Nâfile namazları evlerde kılmayı tavsiye ederdi. Yüce 

Allah’ın namaz kılınan eve hayır, rahmet ve bereket ihsan 

edeceğini müjdelerdi.”108  

“Hz. Peygamber, namazla olan ünsiyetini “gözümün 

nuru” ifadesiyle ölümsüzleştirmiş ve namazın; dinin direği, 

imanın alâmeti, kalbin nûru olduğunu belirtmiştir.” 

Tevbe suresi (9/128)’nde “ümmetine düşkün” olduğu 

belirtilen Hz. Peygamber’in dünyada en çok sevdiği şey, 

Allah’ın huzuruna, namaza durmaktı. 

Geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz 

kılmış. Her hayırlı işe, Allah’ın huzuruna dururcasına 

başlamayı ve öylece bitirmeyi öğretmiştir. Namazla 

taçlandırmadığı bir davranışı yok Resûlullah’ın... 

Yatmadan önce namaz kılmış. Gece uykusundan kalkıp 

Allah’ın huzûruna durmuş. 24 saati namazla bezemenin 

yollarını göstermiş ümmetine… 

Beş vakit farzın arasına teheccüd, duhâ, evvâbin gibi 

itiyad edindiği nevâfilî serpiştirmiş. Sefere çıkarken namaz 

kılmış. Dönüşünde önce mescide varmış; Rabb’in huzuruna 

yönelmiş. Bir isteğini arz ederken Allah’a; hacet namazına 

durmuş. Bir mescidi şereflendirdiğinde tahiyyetü’l-mescid 

                                                 
108  Hüseyin Algül, a.g.e., s. 576. 
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kılmış... Küsuf-hüsuf namazları, istiskâ namazı ve istihâre 

namazını öğretmiş ashâbına... Bir ömrü, namazla 

dokumanın yollarını işaret etmiştir.109 

“Hz. Peygamber böyle, şuuru en yüksek seviyede bir 

insandı, ihsan üzere (Allah’ı görüyormuşçasına) ibadet 

edilmesi gerektiğini biliyor ve ümmetine bunu tavsiye 

ediyordu. İman, ibadet, ahlâk (davranışlar) bütünlüğüne 

devamlı işaret ederdi. Çünkü imanın anlam ve lezzetini, 

onu ibadet ve güzel davranışlarla desteklediğinde 

yakalayabilirdi. Sosyal hayattaki bilinçli duyarlılık, Allah 

korkusu ve takvâ da böyle oluşurdu. Müminler günlük 

hayatlarında iman ve ibadet ölçüleriyle yaşamalıydılar. Hz. 

Peygamber öyle iman etti, öyle ibadet etti, öyle yaşadı.  

Hz. Peygamber geceleri ihyaya çok önem verirdi. 

Çünkü Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyordu: “Şüphesiz ki 

gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve 

sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti, sana 

uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an. Bütün 

varlığınla O’na yönel” (el-Müzzemmil 73/6-8). 

                                                 
109  Cafer Durmuş, “İslam’ın Önündeki Çekim Gücü “Namaz”” 

Altınoluk, İstanbul, Kasım 2001. 
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Gece namazında kıyamda uzun sûreleri okuduğu 

olurdu. Bunlar Bakara, Nisâ, Âl-i İmrân gibi sûreler olup, 

rükû ve secdeleri de uzun tutardı. Âyetlerin derin anlamları 

üzerinde düşünürdü. Namazların peşinden sık sık veciz 

dualar yapar, Allah Teâlâ’yı zikreder, bol bol tövbe ve 

istiğfar ederdi.”110 

“Hz.Peygamber  cenaze namazı da kıldı ve kıldırdı. 

Kendisi hayatta iken, ölmüş pek çok kadın ve erkek 

müslümanın cenaze namazına katılmıştır. Uhud Savaşı’nda 

Hz. Hamza’nın cesedi civarına diğer şehidler de sıralanmış 

ve Peygamberimiz yetmiş kere cenaze namazı kılmıştı. 

Mescid-i Nebî’yi Allah rızâsı için her gün süpürüp 

temizleyen siyahî bir müslüman ölmüş ve bir gece toprağa 

verilmişti. Rahatsız edilmemesi gayesiyle geceleyin 

Peygamberimiz’e haber verilmemişti. Daha sonra bunu 

öğrenen Resûl-i Ekrem, o kişinin mezarına gidip onun için 

mağfiret dileğinde bulundu. Oğlu İbrâhim’in cenazesinde 

de bulundu ve mezarın düzgün örtülmesi hususunda 

müslümanları uyardı. Çünkü mezardaki bir oyuk ölüye 

değil, ama dirinin gözüne zarar verirdi. Diri olan, uygun bir 

görüntüyü severdi ve Allah yapılan bir işin en iyi 

yapılmasından hoşnut olurdu. 

                                                 
110 Hüseyin Algül, a.g.e., s. 577.   
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Hz. Peygamber namazlarını en üstün bir kulluk 

şuuruyla eda etmiş, ashabına da öğretmiş, ashabın Hz. 

Peygamber’den kılınışını öğrenip aktardığı namazlar 

günümüze kadar gelmiştir. İnananlara düşen de aynı kulluk 

şuuruna ererek namazları eda etmeye çalışmak olmalıdır. 

Hz. Peygamber bir defasında attan düştü. Hurma 

kütüğüne çarptığı için ayağı yarıldı, sağ yanı sıyrılıp ezildi. 

Bu hadise üzerine yaklaşık bir ay kadar namazlarını 

oturarak kıldı. Diğer sağlıklı zamanlarında hep ayakta 

kılardı. Yine vefatına yakın zamanlarda, kamu işlerinden 

yorgun düştüğü günlerin gecelerinde teheccüdü oturarak 

kıldığı bilinmektedir. Son hastalığında Hz. Ebû Bekir’in 

kıldırdığı namaza oturarak uymuştu. Bu, onun cemaatle 

namaza ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Hz. 

Peygamber’in sağlığında, cemaate Müslüman erkekler 

geldiği gibi isteyen Müslüman hanımlar da gelerek  

Mescid-i Nebî’de arka saflarda cemaate iştirak 

edebiliyorlar ve namazdan sonra Hz. Peygamber’in 

nasihatlerini dinleyebiliyorlardı. Hatta bu nasihatleri daha 

yararlı düzeyde götürebilmek için hanımların başvurusu 

üzerine haftanın belirli bir gününde ve belirli bir saatte sırf 
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hanımlar, mescidi dolduruyorlar ve Hz. Peygamber’i 

dinleme imkânını buluyorlardı.”111  

“Hz. Peygamber ibadetlerinde devamlı idi. Terketmez, 

ara vermez, sürekli yapardı. Ömrü boyunca hiçbir zaman 

ibadetlerini bırakmadı. Ashabına da en hayırlı ibadetin 

devamlı yapılanı olduğunu söylerdi (Buhârî, “Savm”, 52, 

“Teheccüd”, 7, 18, “Îmân”, 32; Müslim, “Müsâfirîn”, 31). 

Hz. Peygamber ibadetin veya dinî bir hükmün aslını 

koruma kaydıyla her konuda Müslümanlar için hep kolay 

olanı tercih etmiştir. Dolayısıyla zorlaştırmamak, 

müjdelemek, soğutmamak onun uyguladığı ve önerdiği bir 

prensip idi. Her konuda olduğu gibi ibadette de itidali esas 

alır, aşırılıktan uzak olmayı tavsiye ederdi. Zira aşırılık 

helâk sebebiydi (Buhârî, “Rikak”, 18; Müslim, “İlim”, 4; 

İbn Mâce, “Zühd”, 20). Ümit ile korku arasında olmak 

kulluk âdâbının gereğiydi. Bu nedenle, Müslümanların 

ümitsizliğe düşmesini de, yaptıkları ibadetlere aşırı 

güvenmelerini de uygun görmemiştir. 

İbadetlerde kulluk bilincinin diri tutulmasına önem 

verir, kişilerin ibadet etme gayretiyle ağır yükler altına 

girmesine razı olmazdı. Nitekim Allah Teâlâ da “Allah 

                                                 
111 Hüseyin Algül, a.g.e., s. 578.   
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sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor” (el-Bakara 

2/185) buyuruyordu.”112  

“Hz. Peygamber’in cemaatle ibadet esnasındaki bazı 

uygulamaları da ibadetin özünü zedelememek kaydıyla 

cemaate karşı tam bir müsamaha içinde olduğunu 

gösteriyor. Meselâ cemaatle namaz esnasında saflarda 

annesiyle birlikte bulunan bir çocuğun ağlamasını duyunca 

kısa bir sûre okuyarak rükû ve secdeye giderdi. Çünkü 

namaz uzadıkça annenin zihni çocuğun ağlayışına takılıp 

kalacaktı.” 

Hz. Peygamber’in bilhassa nâfileleri kılarken, 

torunlarının omuzuna tırmanıp oyun oynamalarına engel 

olmaması da onun hem çocuk sevgisini hem de ibadetlerde 

müsamahakâr davranmasını gösterir. 

Sonuç olarak Hz. Peygamber en üstün kulluk şuuruyla 

ibadetlerini ifa etmiş, Allah’ın rızâsını her zaman ön planda 

tutmuş; iman, ibadet ve davranış bütünlüğü ile ümmetine 

örnek olmuş, sosyal hayatta dinî duyarlılığa dikkat etmiş, 

uygun ibadet telakkisini yaygınlaştırmış, ifrat ve tefritten, 

aşırılıktan uzaklaştırmış; çevresinde, Yüce Allah’a ibadeti 

                                                 
112 Hüseyin Algül, a.g.e., s. 581.   
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en derin haz bilen duyarlı bir sahâbe kitlesi oluşturmuştur.” 
113 

Hz. Peygamber’in Sabah ve Yatsı Namazı Gündelik 

Hayatı’na gelince: 

“Hz. Ali’den gelen rivayete göre Hz. Peygamber; biri 

ibadet için, ikincisi insanlar için, üçüncüsü kendi şahsı için 

olmak üzere günü üç kısma bölmüştür. (Şemail-i Tirmizi). 

Sabahtan akşama: Sabah namazından güneş bir mızrak 

boyu yükselinceye kadar oturmak Hz. Peygamber’in âdeti 

idi (Müslim). Bu vakit meclis (toplantı) vakti idi; insanlar 

gelir ve Hz. Peygamber ‘in etrafında oturur, O da onlara 

tavsiyelerde bulunur, nasihat ederdi (Tirmizi). Daha sonra 

insanların rüyalarını sorar ve onları tefsir ederdi (Müslim). 

Bazen kendi rüyalarından bahsederdi (Buhari). Bütün 

bunlardan sonra değişik konulardan konuşurlardı, bazıları 

cahiliye devrinin hikâyelerinden anlatır ve şiirler okurdu, 

böylece hoş vakit geçirirlerdi. Hz. Peygamber sadece 

gülümserdi (Nesei). Ganimet, haraç ve hediyeler de bu 

saatte dağıtılırdı (Buhari). 

Bazı rivayetlere göre, güneş iyice yükseldiğinde, Hz. 

Peygamber dört veya sekiz rekat namaz kılardı. Daha sonra 

                                                 
113 Hüseyin Algül, a.g.e., s. 582.   
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eve gider ve ev işleri ile uğraşırdı. Elbiselerini yamar, yırtık 

ayakkabılarını tamir eder ve keçilerini sağardı (Buhari). 

İkindi namazından sonra, tek tek hanımlarına gider ve 

onlarla bir süre görüşürdü. Daha sonra, o gece sırası olan 

hanımına gider ve orada kalırdı. Akşam Hz. Peygamber’in 

bütün hanımları buraya gelir ve yatsı namazına kadar orada 

kalırlardı (Müslim). Daha sonra yatsı namazını kıldırmak 

için mescide gider ve namazdan sonra uyurdu. Bu vakitte 

bütün hanımları kendi odalarına çekilirlerdi. Hz. 

Peygamber yatsıdan sonra sohbet etmeyi sevmezdi. 

Buhari)”114 

Sonuç olarak diyebiliriz ki: “Peygamberler içinde ne 

şekilde ve hangi zamanlarda ibadet ettiği, ibadetinin 

içeriğinin ne olduğu bilinen tek peygamber Hz. 

Muhammed’dir.”115  

                                                 
114 Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, İnkılab Yay., Yeni Şafak 

Kültür Armağanı, 3.Cilt,İstanbul 1996,s.229. 
115 İmam Şibli, Peygamberimizin Risaleti ve Şahsiyeti, Çev: Ahmet 

Karataş, Yeni Dünya Dergisi Hediye Yay.,İstanbul 2003, s.221. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN NAMAZ İBADETİ 

I. NAMAZ VE KÜLTÜREL HAYAT 

Kültür, bir ulusun tarihi boyunca biriktirip, kendine 

özgü bir şekil verdiği zihni, manevi, sanatsal, tarihi, edebi, 

dini ve duygusal birikimlerinin semboller, işaretler, 

gelenekler, adet, sosyal yaşantı ve anıtlar şeklinde ortaya 

çıkmasıdır. Bu birikimler, o ulusun acılarını, itilimlerini, 

karakterini, sosyal özelliklerini, hayat tarzını, sosyal 

ilişkilerini ve ekonomik yapısını simgeler.116  

“İnsanlık tarihiyle eşzamanlı, bir sosyal olgu olarak 

dinin, toplumların yaşayan, gerçekliklerinde ve 

kültürlerinde, çok önemli bir yer işgal ettiği, hatta 

                                                 
116 Ali Şeriati, Medeniyet ve Modernizm, Çev.: Ahmet Yüksek, 

Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 19995. s.21 
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kültürlerin oluşumunda, çok önemli roller aldığı bilinen bir 

gerçektir.  

Her ne kadar günümüz modern toplumlarında, gündelik 

hayatın genel kültürü içinde din, geçmişe bakarak farklı 

biçimlerde kendini göstermekte ise de, günümüzde dahi 

aslında bir şekilde etkinliğini sürdürmeye devam 

etmektedir. Din, kültür üzerinde derin etkiler bırakır. 

Nitekim İslâm’ın Müslüman toplumların kültürü üzerindeki 

etkileri, Müslüman Toplumların kültür hayatına 

bakıldığında açıkça görülür.”117  

“Kültür sisteminin, o sistemin Allah, insan ve evrenle 

ilgili tasavvuru ve realitede bu üçlüyle kurduğu ilişkiye 

göre belirlendiği düşünülürse, kültürün dinle sıkı ilişkileri 

kendiliğinden anlaşılır 

Denilebilir ki kültür insanın, maddî ve manevî 

ürettiklerinin toplamından ibarettir. Toplum, manevî 

kültürün öyle bir veçhesidir ki, insanın ilişkilerine 

kaynaklık eder. Kültürün bir unsuru olarak toplum, beşerî 

bir ürün olmakla manevî kültürün karakterini bütünüyle 

paylaşır. İnsanın dünya inşa etme eylemi, kolektif bir 

eylemdir.  

                                                 
117 Ejder Okumuş, “İslâm ve Kültürümüz”, DAD, Temmuz 2007, sh:12. 
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 “Sosyal hayat veya kişiliğin oluşmasında etkili olan 

dört etmen; biyolojik kalıtım, tabii çevre, grup ve 

kültürdür”.118   

“İslâmiyetin, Türk toplumunun hayat biçimi, üzerinde 

büyük etkilerde bulunduğu açıktır. 

Bir dünya dini olarak İslâm’ın Türk kültürü üzerindeki 

etkilerine çeşitli örnekler getirilebilir: 

 Türk toplumunun Müslüman bireylerinin gündelik 

hayatına bakıldığında, orada pek çok davranışta bu etkiyi 

görmek mümkündür. Bu bağlamda İslâm, Türkiye’de 

sanatta, mimaride, evlerin plân ve yapımında etkili olmuş 

ve çeşitli biçimlerde olmaya devam etmektedir. Bu 

durumu, tarihsel olarak bugün de farklı şekillerde 

görebilmek mümkündür. Örneğin, çinicilik, halıcılık, 

bakırcılık, taş işlemeciliği gibi sanatlarda, mimarimizde; 

binaların, kalelerin, surların vs., dış ve iç duvarlarının yazı 

ve nakışında, inancın yansımalarını örmek mümkündür. 

Cami, hamam, çeşme gibi yapıların birbirine yakın 

yapılmaları, külliyye hâlinde veya içinde inşa edilmeleri, 

İslâm’ın temizlik anlayışının, dünya ve hayat anlayışının, 

                                                 
118 S. Dönmezer, a.g.e., s. 135. 
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abdest ve namaz ibadetlerine ilişkin anlayışının 

tezahürleridir.”119 

“İslâm, toplumumuzun ahlâk anlayışı, gelenek, görenek 

ve âdetlerimiz üzerinde de etkisini göstermiştir. Bu etkiyi 

insanlar arası ilişkilerde, örneğin komşu ziyaretlerinde, 

mezar ziyaretlerinde, akraba ile ilişkilerde görebilmekteyiz. 

Ölüm konusundaki inanç ve anlayışımızdan tutun, 

cenazeyle ilgili uygulamalarımızda, toplumun birlik ve 

bütünlüğünün devamında, farklılıklarımızla bir arada 

yaşama becerimizde ve daha pek çok alanda dinî motifleri 

fark edebiliriz. İslâm dininin kültür hayatımız üzerindeki 

etkilerinin oldukça büyük ve derin olduğu anlaşılmaktadır. 

İnancımızın kültürümüz üzerinde bu derece önemli 

etkilerinin olması da, esasen bize, kültür ve 

medeniyetimizin yüksek yerini izah etmektedir.”120 

“Elle tutulur kutsal şeyleri anlamanın yolu, elle 

tutulamayan, görünmez doğaüstü düzenin elle tutulur gözle 

görülür sembolleri olduklarını bilmektir. Kutsal şeylere 

dokunabilmek doğaüstü düzenin daha canlı olarak tahayyül 

edilmesine yol açar, böylece hesapça ona olan inancımızı 

pekiştirir.” 

                                                 
119 Ejder Okumuş, a.g.m., s. 13.  
120 Ejder Okumuş, a.g.m., s. 14. 
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“Sembollerin anlaşılmasını sağladığı, elle tutulmaz fakat 

şekilli ve şekillendirici kültür alt sistemleri içine teknoloji 

sistemleri siyasal ve iktisadi meşruluk modelleri, çocuk 

büyütme, din, eğitim, “görgü” usulleri ve hukuk sistemleri 

girmektedir. Önemli olan, bunlardan her birinin kendi içinde, 

toplumun ferdi için anlam ifade eden bir sistem olarak 

çalışmasıdır. Bölümler kendi aralarında da anlamlı bir sistem 

ortaya çıkardıkları derecede bir kültür bütünü meydana 

getirirler.”121 

 “İnsanın sosyo-kültürel kimliğinin oluşmasında, yerli 

kültürünün temel dinamikleri olan dil, din, sanat, edebiyat, 

gelenekler v.b. unsurların eğitim yoluyla ona 

kazandırılmasının rolü büyüktür. Kısaca, “kutsal” olarak 

nitelendirebileceğimiz, dini ve ahlaki değerler yanında örf, 

adet ve gelenekler de topluma uyumlu bir kişilik 

geliştirmede ve kültürel kimliğin kazanılmasında 

vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü kutsal motifler, ahlakla 

ilgili değer yargıları, içinde yaşanılan toplumun kültürüne, 

yaşama biçimine ve geleneklerine sinmiştir. İnsanın bu 

değer yargılarını kavrayabilmesi ve onları zedelemeden, 

psikolojik sapma ve saplantılardan uzak olarak toplum 

içinde yaşayabilmesi, ancak kişiyi eğitim yoluyla bu 

                                                 
121 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s.40. 
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değerlerden haberdar kılmakla mümkün gözükmektedir.” 
122 

 “Kutsalın ve dolayısıyla da dinin, tabiî, beşerî ve 

kültürel şartlarda yaşanan tecrübî bir fenomen olması ise, 

öteki insan ve toplum olaylarında olduğu gibi, din ve 

toplum arasında da karşılıklı birtakım etki ve tepkilerin 

varlığını kabule bizi götürmektedir. 

Gerçekte, biz bir dini daima, inanç, ibadet, duygu, ilgi, 

hayal gücü, düşünce, davranış ve kültürün bir çok şekilleri 

altında bulmaktayız ve dinî olaylar, ötekî beşerî olguların 

özelliklerini kendi karakteristikleri çerçevesinde bize 

sürekli sunmaktan da geri durmuyorlar.”123  

Bütün bunlardan hareketle namazla ilişkili konuları 

sosyo- kültürel bağlamda incelemeye çalışacağız: 

 

I.1. Namaz ve Aile 

“Toplumumuzda din, muhafazakâr bir aile yapısını 

anlamlandıran ve meşrulaştıran bir anlam dünyası olarak 

                                                 
122  Nevzat Aşıkoğlu, “Kutsal Ve Toplum”, CÜİFD.,Ü. II. Sayı, Sivas, 

1998. s.35-45. 
123  Ünver Günay, “Birey Toplum Dikotomisinin Dini Tecrübe 

Alanındaki, Yansımaları: Dinin Bireysel ve Toplumsal Boyutları”, 
EÜİFD, Sayı:11 Kayseri 2001, s. 7.  
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işlev görmektedir. Aile ile dinî değerler arasındaki sıkı 

yakınlığın birçok psikolojik sebebi vardır. Denebilir ki, aile 

yapısı, doğası gereği dinîdir ve buna karşılık din, aile 

psikolojisi ile derin bir şekilde belirlenmiştir. Bazı 

durumlarda dine doğrudan başvurulmasa da ailevî, kültürel 

ve sosyal davranış kalıpları içerisinde dinî değerler kişiyi 

etkisi altına alabilmektedir. Çocuk ve gençler ailede din ile 

birlikte sevgi, saygı, fedakarlık, yardımlaşma, paylaşma 

gibi değerleri aynı anda kazanmaktadır.124 Aile dinî gelenek 

ve referanslarca desteklenen bu psikolojik yaşantının 

devamını kendi kendine arzu ve talep etmektedir. Yani aile 

dinî değerlerin bilinçli ve istekli koruyucusudur; bunların 

yaşatılmasını kendi yapısal düzeninin korunması olarak 

görmekte ve bunu arzu etmektedir. Bu yüzden gençlerin 

aileden edindikleri davranış özelliklerinin arasında 

dürüstlük, geleneğe saygı ve dine bağlılık en başta 

gelmektedir. Bu aynı zamanda bütün diğer toplumlarda 

olduğu gibi dinî hayatın en önemli kaynağının aile olduğu, 

çocuk ve gençlerin dinî sosyalleşmesinde ve belli bir dinî 

yönelim geliştirmelerinde anne-babanın dinî tutumlarının 

                                                 
124  Hayati Hökelekli, A. Bahadır, A. Hayta vd…, Gençlik Din ve 

Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002, s. 18. 
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bir model oluşturduğu gerçeğini de gözler önüne 

sermektedir.” 125 

“İnsan cinsi için aile çok önemlidir, insanlığın 

başlangıcı aile ile ilgilidir, İnsanlık, ne Thomas Hobbes’un 

iddia ettiği gibi vahşi fertler ile, ne Durkheim’in iddia ettiği 

gibi şahsiyeti olmayan ve klan denen bir çeşit sürü ile 

başlamış değildir ve İslâmiyet’e göre aile ile başlamıştır.. 

Sürü olmayı önleyen sosyal müessese ailedir.”126  

 “Anne-babalığın dinî tepkileri teşvik ettiği, ikincisi 

bizzat ailenin dinî hafızayı aktarmakta önemli bir yerinin 

olduğu ve tam zamanlı eş ve annenin hayati bir unsur 

olduğu geleneksel formlarında daha da önem kazandığıdır. 

“Neredeyse evrenselleşmiş bir faktör, cinsiyetle 

ilgilidir. Avrupa aslında bütün Batı- kiliselerinde kadınların 

erkeklerden daha fazla olduğu ve bu farkın teolojik türlerin 

çeşitliliği içinde ve bütün yaş gruplarında sabit kaldığı, su 

götürmez.”  

 “Kadınların modern Avrupa toplumlarında dinî 

hafızanın korunması ve aktarılmasında hayatî bir unsur 

teşkil ettikleri açıktır. Hatta bu gittikçe önemi artıyor 

                                                 
125 Hökelekli, a.g.e., s. 18. 
126 Yümni Sezen, a.g.e., s. 259.   
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gözüken dinî hayatın daha fazla alanlarında da geçerlidir. 

(Walter ve Davie 1998).” 127 

“Yerini başka bir sosyal gruba veya sosyal müesseseye 

terk etmek suretiyle değişmeyen, yerini hiçbir sosyal 

müessesesinin alamadığı tek evrensel soysal grup ve tek 

evrensel sosyal müessese, ailedir. Aile bir yönüyle sosyal 

grup, yani birlikte olma, bir yönüyle sosyal müessese, yani 

fonksiyonel, kaidevi, terbiyevî, örfî, hukukî, ahlâkî bir 

nizamdır.”128  

“Aile, çocuğun içinde doğduğu, hayata adım attığı tabii 

bir grup, önemli bir sosyal çevredir. Burada onun her türlü 

ihtiyacı karşılanacak; yarının yetişkininin şahsiyetini 

temellendirecek olan eğitim ve kültür burada verilecektir. 

Bu tabii ortamda çocuk, gördüklerini ve işittiklerini taklid 

edecek, benimseyecek; böylece şahsiyetini geliştirmeye 

çalışacaktır. 

O halde, önemli bir husus daha ortaya çıkıyor; o da, 

çocuğun alıcı durumunda olduğu, başta anne-baba olmak 

üzere, ailenin diğer fertlerinin ise, çocuğun davranışlarının 

şekillenmesinde bir model teşkil ettiğidir. Model ne kadar 

                                                 
127  DAVIE, Grace; Modern Avurpa’da Din, Trc. Akif Demirci, Küre 

Yayınları, İstanbul, 2005, s. 85-86-87. 
128  Yümni Sezen, a.g.e., s. 257.   



 79

olumlu ve sağlıklı ise, çocuğun davranışlarına yansımasıyla 

o nisbette sağlıklı olacaktır. Bu bakımdan çocuğu, bir 

fotoğraf makinası, video veya teybe benzetebiliriz. Öyleyse 

aile çevresinde anne-baba ve büyüklerin davranışları, 

çocuğun davranış gelişmesi açısından büyük önem arz 

etmektedir. Hz. Peygamber’in, aşağıdaki hadisinin 

konumuzla ilgisini kurmaya çalışalım: 

 “ Namazlarınızdan bazılarını evlerinizde kılınız ve 

onları (namazdan hali bırakıp da) kabirlere çevirmeyiniz” 

Hadisin muhtelif varyantları vardır. Bunların her birindeki 

farklılığı göz önüne aldığımızda durum biraz daha 

aydınlanmaktadır. Nitekim Tirmizi’deki hadis şöyledir:  

“Farz namazlar müstesna, namazlarınızın en faziletlisi 

evlerinizde kılınandır.” 

“Şimdi konu üzerinde biraz düşünecek olursak; acaba 

sırf Allah’a ibadet maksadıyla yapılan mescidler dururken 

evlerde namaz kılmanın önemi nereden geliyor, diye bir 

soru akla gelebilir. Sonra, namaz kılınmayan, daha genel 

bir ifadeyle ibadet edilmeyen evin, kabre benzetilmesinin 

sebebi nedir?129 

                                                 
129 Habil Şentürk, Din Psikolojisi, s. 76.  
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Bu konuda, şöyle bir açıklamayla karşılaşıyoruz: Farz 

namazların mescidde cemaatle kılınması, dinin 

alametlerinin izharı; nafile namazların evlerde kılınmasının 

sebebi ise, riyadan uzak olması içindir. Ancak, farz 

namazların mescidde, nafile namazların evde kılınmasının 

fazileti, sadece buna bağlı olmasa gerektir, fonksiyonunun 

çeşitli yönleri vardır; psikolojik, sosyal, pedagojik v.s. 

İbadetlerin şahsiyet gelişimindeki fonksiyonu göz önüne 

alındığı zaman şunu söylemek mümkündür: Namaz 

hakkında Kur’an’da: “Beni anmak için namaz kıl.” 

buyurulur. İbadetlerin değişik yer ve zamanlarda, sıkça 

yapılmış olması; kişide Allah şuurunu geliştirir. 

Davranışlarına Allah şuuru hakim olan şahsiyet ise, 

zamanla bütünleşmesini tamamlar ve olgun bir kişi olarak 

çevresine örnek olur. Böylece camide başka, evde başka, 

işyerinde daha başka bir şahsiyet tezahürü göstermez; hem 

kendi içinde, hem de çevresi ile olan ilişkilerinde tutarlı ve 

dengeli bir yaşayışı gerçekleştirir. Cemaatle kılınan 

namazların sosyal bütünleşmedeki fonksiyonu da burada 

hatırlanmalıdır. Din eğitimi için uygun çevre şartları 

bakımından ise, evlerde kılınan namaz ve yapılan diğer 

ibadetlerin önemi büyüktür.130 Dini hayatın evlerde de 

                                                 
130 Habil Şentürk, a.g.e., s. 77.  
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tezahür etmesi, orada bulunanların, bilhassa çocukların dini 

ilgilerini uyandırmak, onları dini hayata alıştırmak ve 

ısındırmak için gereklidir. Bu çevre faktörünün önemini 

Yahya Kemal, şöyle dile getirmektedir: 

“Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda gibi 

semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları, 

milliyetlerinden tam bir derecede nasib alabiliyorlar mı? O 

semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, ramazan 

ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar, Müslümanlığın 

çocukluk rüyasını nasıl görürler? 

İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu müslüman 

rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü 

Türk babaları havası ve toprağı müslümanhk rüyası ile dolu 

semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına ezan okundu, 

evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler 

gördüler, mübarek günlerin akşamları bir minderin 

köşesinden okunan Kur’an’ın sesini işittiler; bir raf 

üzerinde duran Kitabullah’ı indirdiler, küçücük elleri ile 

açtılar, gülyağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. 
131 İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler; kandil günlerinin 

kandilleri yanarken, ramazanların, bayramların topları 

atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının 

                                                 
131 Habil Şentürk, a.g.e., s. 77.  
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yanında gittiler, camiler içinde şafak sökerken Tekbir’leri 

dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata 

girdiler. Türk oldular.” 

Çocuklar, evde gördükleri dini hayatın tesirinde kalır; 

namaz kılan, Kur’an okuyan büyüklerin yanında dini 

hayata hazırlanarak dindar bir şahsiyet geliştirebilirler. Bu 

noktada elbette çocuklara karşı diğer tutum ve 

davranışlarımız da büyük çapta etki gücüne sahiptir.” 

“Dini ilginin uyanışı ve geliştirilmesinde aile 

çevresinin önemi ve çocuğa dini hayatın sevdirilmesi, 

benimsetebilmesi için onlara sevgi dolu, sıcak bir ilgiyle 

arkadaşça, dostça davranmanın gereği unutulmamalıdır. 

Namazda (Allah’ın huzurunda) olmak, onlara gene Allah 

rızası için ilgi göstermeye, dini hayata yaklaşmalarına fırsat 

vermeye mani değildir. “İbadet ederken çocuklarla mı 

oynayacağız”; bu ibadet adabına aykırıdır, diyenler olabilir. 

Nitekim bazı yörelerimizde bir kimse, kendi babasının 

yanında  babasına saygısızlık olur düşüncesiyle çocuğunu 

sevemez, kucağına alamaz ve onunla gerektiği gibi 

ilgilenemez. Bu yanlış tutum ve davranışların kaynağı 

nedir, bilinmez; fakat İslâmi olmadığı malumdur. Çünkü 

Hz. Peygamber, gerek namaz dışında ve gerekse namaz 



 83

esnasında çocuklara sevgi, müsamaha ve merhametle 

muamele etmiştir.” 

Nitekim O’nun, namaz kılarken sırtına binen torunları 

Hasan ve Hüseyin’i, secdeden başını kaldırırken 

düşmemeleri için eliyle tuttuğunu görmekteyiz.”132 

Buradan hareketle çocuğa verilecek din eğitiminin 

ayrıntılarına bakalım: 

 

I.1.1. Çocukta Dini İnancın Oluşması  

“Başlangıçta ana-babanın varlığı tarafından sağlanan, 

temel güven duygusu, çocukta Allah’la ilgili bilgi ve 

inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanır. 

Kendisini korunma ve güvenlik altında hisseden, sevgi, 

şefkat ve ilgi ile beslenen çocuk “ruhî tatmin”e ulaşır; bu 

da onda bir “kimlik duygusu”nun temelini oluşturur.133 

Küçük yaşlardan itibaren çocukta dine karşı ilgi ve 

istek vardır. Başlangıçta dinî kavramların muhtevasını 

anlayamasa da, onun dualara ve ibadetlere karşı ilgisi 

oldukça yüksektir. Evde büyüklerin namaz kıldığını gören 

çocuk, onlar gibi yatıp kalkar, dudaklarını dua okuyormuş 

                                                 
132 Habil Şentürk, a.g.e., s. 77. 
133 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 253.  
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gibi kıpırdatır. Sofraya “besmele” ile oturup, “hamd” ile 

kalkar. Böylece o, dindar yetişkinin davranışlarını dıştan 

taklit eder. Yetişkinlerin dinî söz, tavır ve davranışlarını 

kendine model olarak alır. Çocuk bunları tekrarladıkça 

daha çok öğrenir ve alışkanlık kazanır. Böylece taklit ve 

özdeşleşme yoluyla başlayan dinî yaşayış, çevrenin dinî 

havasına ve çocuğun ferdi kabiliyetine göre yavaş yavaş 

gelişip derinleşerek kişiliğe malolur.”134  

 

I.1.2.  Çocuğun Dinin Gelişiminde Anne-Babanın 

Önemi:  

“Bütün araştırma ve gözlemler dini inanç ve tutumların 

teşekkülünde ilk çocukluk dönemindeki aile ilişkilerinin en 

etkili faktör olduğu hususunda birleşmektedirler. Çocukta 

dinî uyanış, yetişkinlerin ilgi, teşvik, destek ve örnek 

olmalarına büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Eğer çocuk 

öncelikle ailede huzurlu bir manevî ortam içerisinde 

yaşama imkânı bulabilirse, onda güçlü bir dinî uyanış 

görülebilir.  

Ancak, aile içinde çocuğun teneffüs ettiği dinî hayatın 

mahiyeti ve içeriği ile, aile yapısı, aile üyelerinin dine ilgi 

                                                 
134 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 255.  
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dereceleri ve ayrıca dinî eğitimde izlenen yöntem ve 

alışkanlıklara bağlı olarak, farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Çocuk ailede dini, ya annesinden ya babasından veya 

bunların her ikisinden ya da eğer varsa nine ve dedesinden 

görüp öğrenecektir. Çocuk bunların dinî söz, tavır ve 

davranışlarından algıladıklarını kendi tecrübeleri, 

kabiliyetleri ve kişisel düşünme ve tepkileri ölçüsünde 

işleyerek, kendine has bir dinî anlayış ve yaşayışı 

geliştirmeye yönelecektir.”135  

 

I.1.3. Ailede Özdeşleşme Yoluyla Ahlâkî Ve Dinî 

Değerlerin Öğrenilmesi  

“Anne-babalar çocuklarıyla en fazla beraber olan 

kimseler oldukları için çocuklarının kendilerini 

gözleyebilecek, ilişkide bulunabilecek ve örnek alma 

imkânı bulabilecek fırsatlar yaratırlar. Çocuk benimsediği 

anne-babasının fikirlerini ve huylarını pek fazla bilinç 

gerektirmeyen bir çaba ile kabullenir. Kendisine örnek 

olarak seçtiği ebeveyninin ahlâkî-dinî, duygu, düşünce, 

tutum ve davranışlarından etkilenir. İlk ahlâkî-dinî 

davranışlarını kendine model seçerken o, bu davranışları 

tekrarladıkça daha çok öğrenir ve alışkanlık kazanır. Bu 
                                                 
135 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 257. 
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yöntemle çocuk nasıl inanacağını, duygulanacağını ve 

davranacağını öğrenir. Ergenlik çağında da örnek alma 

yoluyla ahlâkî-dinî değerlerin öğrenilmesi ve kişilikte 

yerleşmesi dinî atmosferin etkisi altında devam eder.”136 

Sosyal etkileşim ve uyumun ilk gerçekleştiği kurum olan 

ailede ergen, çocukluk çağında olduğu gibi anne ve 

babasının beklentilerini memnun edebilmek için onların 

dini inanç ve uygulamalarına uyum gösterir. Eğer o, 

inancın uygulanışını, onun davranışlara yansıyan ilk 

örneklerini ailesinde görmüşse, bu davranışları ilgi ve 

dikkatle karşılayarak benimser. Böyle bir çevrede yetişen 

genç, büyüklerin davranışını benimseyerek kendi 

görüşünden çok, dindar insanların düşünce ve 

davranışlarının etkisinde kalır ve bu düşünce ve davranışlar 

onun kendi düşünce ve davranışları haline gelir. Hatta daha 

sonraları büyüklerden aldığı ölçü ile büyükleri tenkit 

etmeye bile başlar. Diğer taraftan dinin yeterince ve 

gereğince benimsenip yaşanmadığı, örnek dinî 

davranışların izlenmediği ve inançlarla yaşayışlar arasında 

çelişkili durumların gözlendiği ailelerde gence, bundan 

sonra verilecek din eğitimi de temelsiz kalır. Böyle bir 

                                                 
136  M. Akif Kılavuz, H. Hökelekli, A. Hayta, vd.., “Ergenlerde 

Özdeşleşme ve Din Eğitimi”, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, 
Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002, s.231. 
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ortam içinde büyüyen gence okulda verilecek en iyi teorik 

ders bile bu eksikliği gideremez. Okulun vereceği dinî 

bilgiler ancak ailede var olması gereken temel tecrübelere 

dayandırabilir.  

Psikanalitik teoriye göre baba, çocuklarının ahlâk 

gelişiminde anahtar rol oynar. Freud, kadının süper 

egosunun noksan olduğunu ileri sürer. Bu görüş açısına 

göre kadınların çocuklar için ahlâk gelişimi bakımından 

ideal modeller olmaları çok güçtür. Babalar ise ailede 

önemli ahlâkî otoritedir. Buna uygun olarak da hem kızlar, 

hem oğlanlar için en önemli ahlâkî özdeşleşme objesi 

babalardır.137 

 

I.1.4.  Çocukların Dini Eğitiminde Annenin 

Fonksiyonu  

“Yüksekokul öğrencileri üzerinde: yapılan bir 

araştırmada öğrenciler değerler, meslek tercihleri, başarı, 

yeterlilik gibi tutumlarında babalarına; dinî davranış 

konularında ise annelerine benzediklerini belirtmişlerdir. 

Notre Dame Üniversitesi’ndeki Katolik öğrenciler üzerinde 

yapılan bir araştırmada da öğrencilerin dinî inançları 

                                                 
137 M. Akif Kılavuz, a.g.e., s. 232.   
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üzerinde en etkili olan ebeveynin anneleri olduğunu 

söyleyenlerin sayısı, babaları olduğunu söyleyenlerin 

sayısından on iki kat daha fazladır. Anne-babanın 

çocuklarında ahlâkî-dinî inanç ve tutum oluşturmadaki 

tesirini mukayese ettiğimizde annenin tesirinin daha etkin 

olduğunu gösteren çalışmaların çoğunlukta olduğu 

görülmektedir.”138 

“Ergenler, özdeşleştikleri annelerinden ahlâkî değerler, 

dinî duygu ve düşüncenin artması ile ibadet 

uygulamalarında annelerinden daha fazla 

etkilenmektedirler. 

Kadınlar erkeklere oranla daha fazla 

muhafazakârdırlar. Dinî uygulamalar konusunda da daha 

aktif oklukları için daha çok ve yaygın dinî davranış 

örnekleri sergilemektedirler. Onların bu davranışlarını 

gözlemleyen çocukları da bu davranışları 

benimsemektedirler. Ayrıca anneler, çocuklarını babalara 

oranla daha az cezalandırmakta, onlarla daha sıcak ve 

anlayışlı ilişkilere girmekledirler. Din de, kuvvetli duygusal 

ve sevgiyle ilgili motiflere sahip olduğu için çocuklar dinî 

                                                 
138 M. Akif Kılavuz, a.g.e., s. 233.  
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inanç ve tutumlarında annelerinden daha fazla 

etkilenmektedirler.”139 

 

I.1.5. Ailenin Çocuğun Dinî Gelişimindeki Etkisi  

“Aile dinî davranışların ve dinî ilişkilerin modelidir. 

Dinî değerler ailede temsil edilen şekliyle çocuğun 

dünyasına girer. Yakınların dinî davranışları ve 

kullandıkları dinî deyimler, ifadeler, onları doğrudan 

doğruya sembolize eden derûnî bir yaşantı içinde yer 

almıştır. Bu bakımdan ailede din eğitimi çocuğu derin bir 

şekilde etkiler. 

Aile sevgi ve şefkat, rahatlık ve otoritenin kaynağıdır; 

içinde teneffüs ettiği dinî âlemle birlikte bu yaşantının 

devamını kendi kendine arzu ve talep etmektedir. Yani aile 

dini değerlerin şuurlu ve istekli koruyucusudur; bunların 

muhafazasını kendi yapısal düzenin korunması olarak 

görmekte ve bunu arzu etmektedir.”  

“Dua ve ibadetler ailede çocukla birlikte yapılır. Dinî 

tutumlar ailede birlikte yapılmış olmakla değer kazanır. 

Aynı zamanda kutsal gün ve gecelerin, dinî bayramların 

bütün aile üyelerince ortak olarak kutlanması ve yaşanması, 

                                                 
139 M. Akif Kılavuz, a.g.e., s. 244. 
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aileye özel bir bağlılık kazandırır. Bu bağ, birçok 

yetişkinde, çocukluk hatıralarının silinmez izler 

bırakmasına yol açar ve kişiyi ailenin temsil ettiği dinî 

inanca tabi olmaya ve onu korumaya sevkeder.”140  

 

I.1.6. Okul Öncesi Dönemde Dini Eğitimin Önemi  

“Çocukların ilk yıllarda aldıkları, öğrendikleri sağlıklı 

dini eğitimin, onların üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ve 

çocuğu disiplinli düzenli bir hayata yönlendirdiği 

bilinmektedir. Çocuğun yaşına göre verilecek dini eğitimin 

yönteminin belirlenmesi önemlidir. Okul öncesi devrede 

çocuğun psikolojik yapısı ve bireysel farklılığı dikkate 

alınarak ona verilecek din eğitiminde daha ziyade, onun 

duygularına ve gönlüne hitap edilmeli, el becerilerine ve 

oyun faaliyetlerine dini unsurlar katılabilmelidir. Doğrudan 

din öğretimi-eğitimi yapmak yerine dolaylı eğitim ve 

öğretim tercih edilmelidir. İlk çocukluk döneminde çocuğa 

verilecek oyuncaklarda, dini yaşantıyı örneklendirecek, 

hatırlatacak ve bazı kavramları sembolize edebilecek 

özellikler bulunmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara 

hediye edilecek namaz örtüsü, seccade, tesbih ve takke gibi 

eşyalar, içinde cami resimleri, caminin bölümleri, namaz 
                                                 
140 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 258-259.  
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kılan çocukların resimleri bulunan boyama kitapları, 

bozyaplar... Bir taraftan dini dünyaya adım atmasını 

sağlayacak, diğer taraftan da bunlarla ilgili sorular 

yönelterek dini duygunun hareketliliğine sebep olacaktır. 

Avrupa ülkelerinde ailelerde ve anaokullarında verilen dini 

eğitimin iskeletini, omurgasını semboller, resimler ve 

oyuncaklar gibi dolaylı eğitim araç-gereçleri 

oluşturmaktadır.” 

“Okulöncesi dönemdeki çocukların dünyasında duanın 

ayrı bir yeri vardır. Dua çocuğun eğitiminde önemli bir yer 

tutar. Onlara yavaş yavaş küçük dualar, şükür cümleleri, 

besmele, selam ve ilahilerden kesitler öğretilmelidir. 

Ezberletilen bu dualar, onların Allah’a yaklaşmalarını 

sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

beddua olan kelime ve deyimlerin çocuklara 

öğretilemeyeceği gibi, özellikle büyükler de onların 

yanında bunları söylememeye özen göstermelidirler.”141 

I.2. Namaz, Fiziki, Sosyal ve Kültürel Çevre 

Bilindiği gibi çevre, fiziki ve sosyal olmak üzere iki 

ana kategoride isimlendirilir. Bu bölümde namaz ile fiziki 

ve sosyal çevre arasındaki bağlantılar ele alınacaktır. 

                                                 
141 Mustafa Tavukçuoğlu, “Okul Öncesi Çocuğun Eğitiminde Din 

duygusu ve Din Eğitimi”, SÜİFD., 2002, Sayı : 14, Konya, s.58-59. 
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I.2.1 Namaz ve Fiziki Çevre İlişkisi 

“Tarihin hiç bir döneminde görülmediği kadar, tabiatı, 

dengeler sistemini, dolayısıyla tüm canlıları tehdit eder 

duruma gelen çevre sorunları, kuşkusuz günümüzün global 

nitelik taşıyan en önemli sorunlarından birisidir. Disiplinler 

arası bir problematik haline gelen çevre sorunları, çok 

boyutlu ve oldukça geniş bir konudur. 

Genel bir tanımla; insan faaliyetleri ve canlı varlıklar 

üzerinde hemen ya da süre içerisinde dolaylı ya da dolaysız 

bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

toplumsal faktörlerin toplamına çevre dediğimizde, 

çevrenin kapsamadığı hiçbir alan ve süreç kalmamaktadır. 

Başka bir ifade ile; canlı ve cansız varlıkların karşılıklı 

etkileşimlerinin bütünü çevreyi oluştururken, fiziksel çevre 

ile toplumsal çevrenin birbirlerini tamamladıkları görülür. 
142  

Yani fiziksel çevresinden etkilenmeyen bir toplumsal 

çevre olamayacağı gibi, toplumsal yapıdan bağımsız, ondan 

etkilenmeyen bir fiziksel çevre de düşünülemez. Fiziksel ve 

toplumsal boyutları ile bir bütün olan çevrenin ve 

                                                 
142  Mehmet Bayyiğit, “Çevre Problematiği ve Din”, SÜİFD, Güz, XIV. 

Sayı, Konya 2002, s.39-40. 



 93

sorunlarının anlaşılabilmesi bu bütüncül bakış açısıyla 

mümkün olabilecektir. 

Batı uygarlığının dışındaki bütün kadim uygarlıklarda, 

geleneklerde, bilhassa Hind, Çin ve Japon dinlerinde, şânı 

yüce, kutsal bir tabiat anlayışının olduğu, bu dinlerin 

neredeyse “ekolojik dinler” denilebilecek özelliklere sahip 

olduğu söylenebilir. 

İslam’da ise, tümüyle evren Allah’a aittir. O, her şeyin 

yaratıcısı, sahibi ve malikidir. Yeryüzü insana geçici bir 

süre, imtihan için, emanet olarak “musahhar” kılınmıştır. 

İnsana emaneti en iyi bir şekilde koruması öğütlenmiş, 

fiziksel ve toplumsal hayatta fesat çıkarmaması, 

bozgunculardan olmaması istenmiştir. Bu sebeple gerek 

kadim uygarlıkların ve geleneklerin ve gerekse İslam 

uygarlığının bugünkü anlamda çevre sorunları olmamıştır. 

Ancak, günümüzde çevre sorunları sadece modern batı 

toplumlarını ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmış, 

evrensel bir boyut kazanmıştır. Dolayısıyla, böylesine 

global bir problematiğin çözüm çabalarının da aynı 

ölçülerde olması kaçınılmazdır. 

Bugün anlaşılmıştır ki, çevre sorunları ancak bütünsel 

bir yaklaşımla çözümlenebilir. Bu bütünsellik içinde ahlâkî 



 94

yaklaşım ve dini kurallar, özellikle İslam’ın Allah merkezli 

öğretisi önemli bir rol oynayabilecektir.”143 

İslâmi anlayışta çevre kavramı çok önemlidir. Beşerî ve 

sosyolojik çevre, toplumun sınırlarında başlayıp bitmez. 

Yeryüzünde ve göklerde ne varsa bizim içindir. Yeryüzünü 

gezip görmemiz istenmiştir. Toprak annemizdir. İhtiyaçtan 

fazla ağaç kesilmemelidir. Akan bir nehirde abdest alsak 

bile israf etmemelidir. İslâm, geniş bir çevreyi beşerî 

varlığa yakınlaştırmış, alışkanlıklar veya düşünce sistemi 

içine dahil ederken, böylece sosyal hayata katmıştır. 

Gökyüzü, yıldızlar, ay ve hareketinden doğan hesap, 

denizler, bitkiler ve hayvanlar, renkler adeta 

beşerîleşmiştir. Bunların içinde evcil hayvanlar, insanla 

birlikte adeta sosyalleşmişlerdir.”144  

Kur’ân’ın bir yerinde şöyle denilir: “Göklerde ve 

yerdekilerin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, 

ağaçların ve hayvanların Allah’a boyun eğdiğini, birçok 

insanın O’na secde ettiğini görmez misin?” (Hac, 22 / 18). 

Bir başka âyette de: “Yedi gök, yer ve onlarda bulunan 

varlıklar, Allah’ı tesbih ve tenzih ederler. Aslında hiçbir 

şey yoktur ki, hamd ile Allah’ı tesbih etmesin. Ne var ki, 

                                                 
143   Mehmet Bayyiğit, a.g.m., s.49-50. 
144 Yümni Sezen, a.g.e., s. 64. 
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siz onların tesbih etmesini anlamazsınız” (Îsrâ, 17 / 44). 

İslâm’ın namaz ibadeti, bütün yaratıkların dua biçimlerini 

bir araya toplar: “Güneş, ay ve yıldızlar” doğma ve batma 

hareketlerini (tıpkı namazların rek’at rek’at kılınışı gibi) 

tekrarlar. Dağlar daima dik dururlar (İslâm’ın namazındaki 

ayakta duruş kıyam gibi). Hayvanlar sürekli olarak eğilmiş 

haldedirler namazda ayakta duruştan sonra ikinci hareket 

olan rükû gibi). Bitkilerin besinlerini köklerinden 

aldıklarını biliyoruz, yani onların başları her zaman secde 

halindedir (namazdaki üçüncü hareket olan secde gibi). 

Ayrıca Kur’ân’a göre (Enfâl, 8 / 11), suyun başlıca 

görevlerinden biri temizlemedir (o yüzden namaz için 

abdest alınır). Bir diğer âyette belirtilir: “Gök gürlerken 

Allah’ı hamd ile tesbih eder” (Rad, 13 / 13).145 Bu ise bize, 

bazı namazlarda Kur’ân’ı yüksek sesle okunmasını 

düşündürmese bile, müminin namaza başlama ve ondan 

sonraki her hareket değişikliğinde gürlercesine yüksek 

sesle Allahü Ekber (Allah büyüktür) deyişini düşündürür. 

Başka bir âyette de şu husus belirtilir: “Göklerde ve 

yerdekilerin, kanatlarını çırparak sıra sıra uçan kuşların, 

Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz 

ve tesbihini bilir” (Nur, 24 / 41). Tıpkı kanat çırpan kuşlar 

                                                 
145 M. Hamidullah, a.g.e., s. 104. 
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misali, Müslümanlar da cemaatle kıldıkları namazları 

sıkışık saflar hâlinde yerine getirirler. Gün boyunca gölge 

nasıl uzayıp kısalıyorsa (Kur’ân’a göre bu da gölgenin 

Rabbına yaptığı kendine özgü bir ibadetidir. (Râd, 13/ 15 

ve Nahl, 16/48) Namaz kılan Müslüman da, namazını 

kıldığı sırada, ayakta dururken genişleyip uzanır, secde 

etmek için kısalır ve secde eder veya otururken kıvrılıp 

bükülür. İslâmî dua şekli olan namaz, demek ki Allah’a 

ibadetin evrendeki bütün değişik şekillerinin bir 

birleşimidir. Bununla beraber, namazda sadece uyarlama ve 

benzeşme yoktur, üstelik diğer yaratıklar için mümkün 

olmayan tamamen insanî bir şey daha vardır.”146  

 

I.2.2. Yeryüzün Bir Mescid Olarak Algılanması  

“Bu arada, belli zaman ve mekânlarda yapılması 

gereken hac ve umreyi istisna edersek, ibadetlerin belirli bir 

mekânda ifa edilmesi konusunda İslam dininin yumuşak bir 

tavır sergilediği gözlenmektedir. Bu konuda Hz. 

Peygamber “yeryüzü bana temiz ve ibadet edebilmem için 

mescit kılındı” buyurmuştur. İslam’a göre, ibadet için 

tahsis edilmiş bir cami kadar, herhangi bir ev, bahçe, arsa 

veya tarla, gökyüzünde uçan bir uçak veya denizde yüzen 
                                                 
146 M.Hamidullah, a.g.e, s. 105.  
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bir gemi, kısacası her yer Allah’a ibadet etmeye elverişli 

mekânlardır.”147 

 

I.2.3. Açık Kâinat-Çevre  

“Sanayileşmenin beraberinde getirdiği çevre kirliliği 

dünyamızı her geçen gün artan ölçüde tehdit eder hale 

gelmiştir. Söz konusu kirlilik, artık coğrafi sınırları 

tanımayacak boyutlara ulaşmıştır. Hava kirliliği, su 

kirliliği, nükleer kirlilik vb. konularda dünya kamuoyu 

ortak arayışlar içine girmiştir.148 

Bu noktada İslamiyet’in “açık kâniat” görüşünün 

önemli bir fark oluşturacak şekilde önce çıktığını 

görmekteyiz. İncelemeye açık, okumaya açık, katılıma 

açık… Ama en önemlisi de, insanın yaratılışına (fıtrat) 

uygun bir özellik taşıyan dış dünya veya tabiatın, aynı 

zamanda İslam’ın mesajının kaynağıyla da aynı kökten 

gelmesi, kâinat endeksinde insanın yolunu bulmasını 

kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır.  

                                                 
147  Ferhat Koca “İbadet: İnsani Varoluşun Anlamı”, İslama Giriş, 

D.İ.B.,Yay., Ankara, 1999, s. 262. 
148  Nevzat AŞIKOĞLU, “Çevre” CÜİFD., II. Sayı, Sivas 1998, Sh:35-

45. 
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Kendi şahsımızdaki (enfüs) ayetlerde olduğu kadar 

kainattaki (âfak) ayetlere de bakmamızı isteyen metnin 

kendisinin de “ayet” yani Allah’ın birliğine götürecek bir 

“işaret” olması, İslam’ın iç içe ama birbiriyle şaşırtıcı 

derecede uyumlu “bütün dünyanın birliği”ni yaratılışın 

kökenine bağlama noktasındaki üstünlüğünün açık bir 

tezahürüdür. İnsanın egosunun (benliğinin), kâinattaki 

varlıkların bir bizzat Cenabı Hakk tarafından indirilen 

Kur’ân-ı Kerim’in (ve diğer sahih vahiylerin) sayfaları 

üzerine yazılmış olan yazıların aynı mesajın farklı 

katmanlardaki tezahürleri olduğu bilinince, felsefî 

sistemlerin karmaşık izahlarından uzak, kolay kavranılan 

ama aynı zamanda yaratılışın derinliğine, hatta köküne inen 

bir yaklaşımın içerisinde buluruz kendimizi.149  

“İslam’ın mesajı, muhatap aldığı kişi (Müslüman) ile o 

kişinin içinde yaşadığı tabiatı ahenge kavuşturmayı 

amaçlamakta, hatta bir adım daha ileri giderek içinde 

yaşadığı sosyal çerçeveyi (ümmet) de bireyle, tabiatla ve 

Yaratıcıyla ahenktar kılmayı hedeflemektedir. Böylece 

insan-toplum-kâinat-mesaj-yaratıcı zinciri, insanlığın 

saadetini sağlayacak bir kıvama getirilmekte ve hem tutarlı 

                                                 
149  Armağan Mustafa, “İslam: Sanat ve Estetik”, İslam’a Giriş, D.İ.B., 

Yayınları, Ankara, Temmuz 2006, s. 393.   
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ve insicamlı, hem de araştırma ve düşünme kudretini 

ateşleyici bir sistem ortaya konulmuş olmaktadır. 

Bunun için yaratılmıştır insan. Ne var ki her insan 

ferdinin bu zor görevi kendi başına başarması mümkün 

(veya kolay) olamayacağına göre, insan teklerinin bir arada 

olmalarından kaynaklanan sinerjiden yararlanma imkânları 

zorlanacak ve iş şansa bırakılmayarak ideal bir konuşma 

ortamının tesisi cihetine gidilecektir, işte bu ideal konuşma 

ortamına biz “İslam toplumu” diyoruz. İslami literatürdeki 

ismiyle söylersek, ümmet. Demek ki ümmet dediğimiz 

topluluk biçimi, normalde ideal konuşma düzeyine ulaşma 

imkânını çeşitli sebeplerle yakalama imkânını bulamamış 

bireylerde bu düzeye ulaştıracak “açık” bir vasattır ve tabiri 

caizse bunun için vardır, varlık sebebi budur. Bireysel 

arayışları engellemeyen ama genele de hitap eden bir 

araştırmanın cevapları, bu topluluğun şifreleri içinde 

kapsanmış bulunmaktadır.”150 

 “İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve 

hadisi şeriflerde insanın çevresindeki canlı ve cansız 

mahlûkların her birinin tıpkı insanlar gibi birer ‘‘ümmet” 

oldukları bildirilmiştir (En’âm, 6/38). Bu Müslümanlar 

arasında, onların, çevresindeki varlıklara hangi gözle 

                                                 
150 Mustafa Armağan, a.g.e., s. 394.  



 100

bakması gerektiğine ilişkin güçlü bir vurgu anlamına 

gelmiştir. Bir bakıma Kur’an’ı açıklayan hadisler de 

insanın çevresine hangi gözle bakması gerektiğini sık sık 

hatırlatmıştır.151 

Nitekim bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Yedi şey 

vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan hasıl olan sevap 

devamlı surette kendisine ulaşır: Öğretilen ilim, halkın 

istifadesi için akıtılan su, dikilen ağaç, inşa edilen mescit, 

okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve iyi terbiye edilmiş 

evlat”.  

Dolayısıyla bir Müslüman için tabiat, bir rakip, 

kendisine karşı hiçbir sorumluluğunun söz konusu olmadığı 

bir “nesne” olmayıp tersine, tıpkı biz insanlar gibi bazı 

temel haklara sahiptir. Bu yüzden de bakım, ihtimam ve 

sorumluluk ister. 

İslam tarihi boyunca Müslümanlar bu sorumluluğu ve 

saygıyı her zaman hissetmişler ve kurdukları medeniyetler 

yoluyla insan-çevre ilişkisi konusunda en nadide örnekleri 

sergilemişlerdir.”152 

Öte yandan,”Osmanlı şehirlerinde, şehrin çekirdekleri 

Pazaryerleri ve civarındaki camidir. Çünkü pazara gelenler 

                                                 
151 Mustafa Armağan, a.g.e., s. 397.   
152  Mustafa Armağan, a.g.e., s. 397.   
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vakit namazlarını bu camide kılacaklardır. Üstelik bu 

camide Cuma namazı da kılınabilmelidir. Caminin 

çevresinde şadırvan, çeşme, sebil, muvakkıthane, 

imarethane ve konaklama yerleri de bulunur.”153  

 

I.2.4. Namaz ve Sosyal Çevre İlişkisi: 

“İnsan, toplumsal bir varlıktır. Bu özelliği ile de âdeta 

çevrenin ürünüdür. İçinde doğup-yaşadığı sosyo-kültürel 

çevre onun benliğini, kişiliğini oluşturduğu gibi,                       

insan-toplum, insan-tabiat ilişkilerinde de yönlendirici rol 

oynar, aynı zamanda ona dünya görüşü kazandırır. Bu 

anlamda kültürün temel unsurlarından olan din, insanın 

gerek toplumsal, gerekse fiziksel çevresiyle ilişkilerinde, 

anlamlandırma ve tanımlamalarında en önemli etkendir. Bu 

nedenle, insanın çevreyle ilişkilerini dinden bağımsız 

düşünmek, anlamaya çalışmak mümkün değildir. 

Gerek bireysel gerekse toplumsal tutumların-vaziyet 

alışların dinden soyutlanarak açıklanamayacağı 

anlaşıldığından dinin, insanın, toplumların çevreyle 

ilişkilerindeki belirleyici rolü dikkate alınarak, 

                                                 
153 Erol Özbilgen, Ahmet Tabakoğlu vd.; Osmanlı Dünyayı Nasıl 

Yönetti, İz Yayıncılık, Yeni Şafak Kültür Armağanı, İstanbul,s. 
331. 
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problematiğin dinsel kökenine ve tarihsel süreçteki değişim 

evrelerine bakmak, bugünü anlayabilmek, 

çözümleyebilmek için temel koşul gibi görünmektedir.”154 

“Öyle görülüyor ki günümüzde insanların büyük bir 

kısmı, güvenebileceği ya da kendini adayabileceği 

dayanaklarını kaybetmiş olarak, her an kayabilecek bir 

zemin üzerinde varoluşlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. 

Çevrelerinden korktukları kadar kendilerinden de korkar 

bir tabiata bürünen insanlar, daralan ilişkilerle birlikte 

kalabalık toplumların içinde bile daha tek başına kalmış, 

daha bir yalnızlaşmışlardır. Batı’da yalnızlığı ele alan 

yayınların çokluğu, bu sorunun tipik bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir.  

Endüstrileşme ve teknolojinin ön plana çıkardığı 

bireyselleşme ve benmerkezcilik, ilişkilerde çözülmeye, 

bıkkınlığa ve dolayısıyla bireyin hem kendine hem de 

sosyal çevresine yabancılaşmasına yol açmıştır. Böyle bir 

toplumsal oluşumda bireyin yalnızlığa düşmesi, çoğu 

zaman kaçınılmazdır.”155  

                                                 
154  Mehmet Bayyiğit, a.g.m., s.40. 
155 Abdülkerim Bahadır, “Modernitenin Yıkıcı Etkileri Karşısında 

Savunmasız İnsan”, SÜİFD., 2003 - Bahar Sayı: 15, Konya, 2002, 
s.136 
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“İnsanların inançları farklı olabileceği gibi, 

inançlarındaki samimiyet derecesi de farklıdır.  

İnsan sosyal çevresi öylesine önemlidir ki, bizim 

kişiliğimiz, hayat anlayışımız ve inancımız hakkında çok net 

bilgiler verir. Bu yüzden Peygamberimiz, “Kişi, sevdiğiyle 

beraberdir”(Buhari, Edep, 96); “Kişi dostunun dini üzeredir. 

Öyleyse her birimiz, kiminle dostluk kuracağına dikkat 

etsin” (ebu Davut, Edep,19)demiştir.  

Bütün bu anlamdaki ayet ve hadisler şunu ifade 

etmektedirler. İnsan kiminle oturup kalkarsa veya kimleri 

sever ve dost olursa onların inanç ve ahlakından 

etkilenmektedir.  

Etkileyen ve etkilenen, bir başka ifadeyle sosyal bir 

varlık olarak insan, aile, arkadaş, iş, okul yaşadığı muhit gibi 

yakın ve uzak çevresinden müspet veya menfi şekilde 

etkilenir. Kaynaklarımızda yer alan ve sosyal çevre, 

benimsenen hayat tarzı ve takip edilen yol anlamını 

verdiğimiz kelimeler, ‘nahiye’ ve ‘‘cedile”kelimeleridir. 

Gerçekten insanın gayeli, bilinçli davranışları, benimsediği 

din, inandığı değerler, içinde yaşadığı sosyal çevre, eş, iş ve 

arkadaş grubu tarafından şekillendirilmektedir. Yani inanç 

ile davranış arasında çok güçlü bir ilişki söz konusudur. 
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Kur’an’da iman ile amelin hep yan yana veya birlikte 

zikredilmesinin nedeni de bu olsa gerektir.”156 

“Sosyal çevrenin insan kişiliğini etkilediğine dair Hz. 

Peygamber’den yapılan bir rivayette ise şöyle denilmektedir: 

“Her çocuk, fıtrat üzere doğar. Çocuğun bu hali, konuşma 

çağına kadar devam eder. Sonra anne-babası onu Yahudi, 

Hıristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhari,Cenaiz,79,80,93)Bu 

hadis, aile çevresinin insan üzerindeki etkisini çok açık bir 

şekilde beyan etmektedir. Buna göre insan hayatını 

yönlendiren ve onu etkileyen unsurları sıralarsak, bunlar; 

anne, baba, kardeş, nine ve dede, yakın ve uzak akraba, 

arkadaş, komşu, okul, eğitim, radyo, televizyon, internet, 

teknolojik buluşlar, gazete ve kitaplardır… Bir başka 

ifadeyle bunlar, insanın çevresidir, yani etkilenme 

nedenleridir. Aile, çocuğu iyi veya kötüye sevk eden, onu 

şekillendiren etkenlerin birincisidir. Hadisde görüldüğü gibi, 

çocuğun dinli veya dinsiz olmasındaki en önemli sebep, 

anne-babadır. Daha geniş anlamıyla çocuğun içinde bulunup 

yetiştiği yakın çevresi onun şekillenmesinde en önemli 

etkiye sahiptir.” 

                                                 
156  Musa Bilgiz, “Kişiliğin Oluşumunda Fıtrat ve Sosyal Çevrenin 

Etkisi”, (İsra: 84. ayeti ekseninde) AÜİFD, Sayı 25, Erzurum 2006, 
s. 141. 
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“Sosyal çevrenin insan kişiliği üzerindeki etkisiyle ilgili 

olarak bir ayette, “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı 

gelmekten sakının ve sadıklarla birlikte olunuz” (Tevbe,119) 

buyrulmaktadır. Sadık, özü-sözü doğru, söz ve amelleri 

birbiriyle uyumlu, imanlarında tutarlı ve Allah’a verdikleri 

ahitleri yerine getirenlerdir. Daha genel bir ifadeyle 

söyleyecek olursak sadık, hem Allah’a ve hem de insanlara 

karşı, muamelesi dürüst olan kişi demektir.”157 

“Nasıl bir tohum uygun şartlar altında toprağa ekilerek 

filizlenip sürgün veriyorsa, insan da ancak müsait bir çevre 

içinde beşerî karakterini geliştirir. Bunun içindir ki, insanın 

çevresiyle çok yakın ilişkisi vardır. Söz konusu bu ilişki 

“çevre” kelimesinin izahiyle daha da açıklık kazanacaktır. 

Sosyologlar, biri “dış”,diğeri “iç” olmak üzere insanın 

iki çevresinden söz ederler. Evlerimiz, her türlü eşya ve 

mefrûşatımız, nakil ve haberleşme vasıtalarımız, çeşitli alet 

ve edevatımız, yiyecek ve içeceklerimiz, içinde 

bulunduğumuz coğrafî ve tabiî şartlar ve teneffüs ettiğimiz 

atmosfer dış çevremizi oluşturur. İç çevreye gelince; sosyal 

hayatın teşkilat ve nizamları, kaideleri, örf ve adetleri, 

an’aneleri, müesseseleri, kıymet hükümleridir. Dış çevreye 

“tabiî”, “fizikî” veya “coğrafî”, hatta “maddî kültür”, iç 

                                                 
157  Musa Bilgiz, a.g.e., s. 143. 
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çevreye de “sosyo kültürel miras” veya “manevî kültür” 

denildiği vakidir.”  

“İnsan asıl benliği ve şahsiyet özelliklerini bu ikinci 

çevrede kazanır; bilerek ve isteyerek ona alışır, intibak 

eder; her hangi bir zorlama olmaksızın onun prensip ve 

nizamlarına riayet eder. Ancak bütün bunlar dış çevre 

içinde cereyan etmektedir. Yani insan iç çevrenin ortak 

şahsiyet özelliklerini dış dünyada geliştirir. Ondan 

müstağni yaşaması mümkün değildir. Sosyal 

organizasyonlar ve müesseseler de dış çevre içinde gerçek 

fonksiyonlarını icra ederler. Başka bir ifadeyle, insan hayatı 

hem dış, hem iç çevrede birlikte cereyan eder. Esasında 

hayatın şu kadarı dış, şu kadarı iç çevreyi ilgilendiriyor 

diye bir ayırım yapmak realiteye uygun düşmez.158 Çünkü 

insan faaliyetleri ve hayatı bir bütünlük içinde seyreder. Bir 

çok batılı mütefekkirin yaptığı gibi insan çeşitli 

kompartımanlara ayrılamaz. Aksi bir yaklaşım, insanı 

muhtelif parçalara ayırmaktır. Bizim burada yaptığımız 

tasnif sadece konunun izahı için yapılmış bir sınıflamadır.” 

“İslâm’a göre insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. 

Ancak bu halifelik, sosyologların dış çevre dedikleri 

dünyada icra edilecektir. İnsanın bu halifelik fonksiyonunu 

                                                 
158 İzzet Er, Müslüman ve Çevresi, Altınoluk Haziran, 1987, İstanbul.  
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ifa edebilmesi, ona göre bir takım sistem teşkilat 

kurabilmesi maksadıyla yeryüzünde ne varsa, hepsi emrine 

verilmiştir. Bunun için gerekli bilgilerle de donatılmıştır. 

Kainatta ne varsa, hepsinin insanın emrine verilmesi ve bu 

dünyada kendisine halifelik görevinin verilmesi, onun tabiî 

(fizikî veya coğrafî) çevredeki ilahî nimetlerden, gelir 

kaynaklarından faydalanmasını, bu maksatla fizikî 

çevresini işlemesi, ıslah etmesi, üretim ve tüketim gibi 

iktisadî faaliyetlerde bulunmasını, elde edilen hasılayı 

kendi aslî ihtiyaçlarını belirli ölçülerde karşıladıktan sonra 

diğer insanların istifadesine sunmasını gerektirir. 159 Bu 

mensup olduğu dini bütün insanlara ulaştırma (cihad) 

vazifesinin de icabıdır. Böylelikle o, ahiretin tarlasını ekmiş 

ve dünyadaki nasibini almış olacaktır. 

Pozitivist din anlayışının memleketimize yansıyan 

şekliyle bazılarına göre sadece vicdan işi olan (!) 

ibadetlerini ifa ederken bile müslüman, vicdanının içinde 

sıkışıp kalmış değildir. Namaz ona çok şey kazandırmıştır. 

En basitinden yeni bir eşya kazandırmış ve dış çevresini 

zenginleştirmiştir: seccade. Beş vakit namazla ferdî planda 

günlük hayatını düzenlerken dış çevresindeki semavî 

hadiselerden istifade etmiş ve bu gayret yeni bir iş alanı ve 

                                                 
159 İzzet Er, a.g.m. 
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müessese meydana getirmiştir: muvakkitlik ve 

muvakkithane. Namazın topluca ifası için müesseseler 

kurmuştur: camiler ve mescitler. Ayrıca bu ilahî vazifesini 

ifa ederken, sosyo-kültürel çevresiyle münasebetlerinde 

kendisinden beklenen olgunluğa da kavuşacaktır.” 

“İnsan, dünyevî meşguliyetleri, yalnız kendini ve 

menfaatini düşünmesi sebebiyle etrafındaki olup 

bitenlerden habersiz olabilir, hatta çevresini rahatsız 

edebilir. Bunun için İslâm’a inanmakla yepyeni bir 

çevrenin elemanı olan müslümanın sosyo-kültürel çevreyle 

daima irtibat halinde olması istenir. O, namazlarını 

cemaatle kılmak suretiyle etrafındakilerle yakın ilişki 

kuracak ve olup bitenlere bigane kalmayacaktır. 
160Çevresiyle ilişkilerinde kimsenin malına ve canına zarar 

vermemeye, onları incitmemeye özen gösterecek, hakîkî 

mü’minin elinden, dilinden emin olunan, insanların canları 

ve malları konusunda kendisinden kötülük beklenmeyen 

kişi olduğunun idraki içinde olacak; bütün mü’minlerin 

kardeş ve bir vücudun azaları gibi olduğunu kavrayarak 

kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de isteyecek, 

arzu etmediklerini mümin kardeşi namına da arzu 

etmemeyi prensip ittihaz edecektir. “Emr-i bi’l-ma’ruf, 

                                                 
160 İzzet Er, a.g.m.  
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nehy-i ani’l-münker” esasının gereği olarak, toplumda 

iyiliğin hakim olması için gayret gösterecek, aksiyoner 

olacak; bir fenalık zuhur ettiğinde, mümkünse eliyle onun 

ortadan kaldırılması için çalışacak, değilse, cemiyet için 

zararlı olduğunu ilgililere bizzat anlatacak; yine netice 

alınmazsa, kalben o işin fenalığı üzerinde ısrar edecek ve 

izalesi için dua edecektir.161 

Kısaca ifade etmek gerekirse, müslüman, insanlar 

arasında çıkarılmış hayırlı bir toplumu oluşturmak 

maksadıyla, bütün çevresiyle yakın ilişkiye girerek hem 

ona göre benliğini ve mümininin ortak şahsiyet özelliklerini 

kazanacak, hem de onu ıslah etmek, insanlar için, mümin 

kardeşleri için yaşanır hale getirmek için bizzat faaliyet 

gösterecektir. Yani halveti, toplumda,  sosyo-kültürel 

çevresinde kuracaktır.”162 

 

I.3. Dil ve Namaz 

I.3.1. İbadetlerde Dil 

Bizzat Hz. Peygamberin kendisi başta olmak üzere, 

islam’ın ilk muhatapları Arap kavmine mensup idiler. Bu 

                                                 
161 İzzet Er, a.g.m.  
162 İzzet Er, “Müslüman ve Çevresi”, Altınoluk, Haziran 1987, İstanbul. 
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sebeple, Kur’an-ı Kerim Arap diliyle nazil olmuş ve hatta 

onun arapça olması, Hz. Peygamber’in nübüvveti hakkında 

bir delil olarak sunulmuştur (yûsuf, 12/2, ra’d, 13/3”; tâhâ, 

20/113; şuarâ, 26/195; zümer, 39/28; fussilet, 41/3, 44; 

şûra, 42/7; zuhruf, 43/3; ahkâf, 46/12). Bu durumda, kitap, 

sünnet ve sahabe görüş ve uygulamalarının anlaşılabilmesi 

için arapçanın bilinmesine ihtiyaç vardır ancak, bir 

müslümanın, mükellef olduğu ibadetleri ifa sırasında 

okuması gerekli olan dua ve zikirleri, kullanmak istediği 

herhangi bir dille mi, yoksa din tarafından tayin edilmiş bir 

dille mi okuyacağı hususu, adı geçen ibadetlerde dille ilgili 

herhangi bir şartın bulunup bulunmamasına bağlıdır. 

Özellikle namaz sırasında, Kur’an ayetlerinin Arapça 

orijinal ibareleriyle okunması gerektiği konusunda ısrarcı 

olan bilginler, namaz kılmak isteyen kişinin bundan âciz 

olması hâlinde, Allah’a hamd ve O’nu tesbihle ilgili 

birtakım kelimeler okumasını tavsiye etmiş, hatta bu 

kelimeleri de okuyamaması hâlinde onun susmasını yeterli 

görmüşlerdir. Ancak, toplu ibadetlerde Kur’an’ın orijinal 

ibarelerini okumak, hem Kur’an’ın tanımına, hem de 

İslam’ın evrenselliği ilkesine daha uygun bir davranış 

olacaktır. Öte yandan dua ve zikir gibi çeşitli ibadetlerin 

etkisi, onların niyet ve şekil şartları içerisinde olduğu 

kadar, söz konusu ibadetlerde kullanılan kutsal dilin ses, 
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anlam ve akisleri içinde de gizlidir. Çünkü din, yalnızca 

akıl ve zihne yönelen salt felsefe veya teoloji olmayıp, ruh 

ve beden varlığını bütünleştirmeye çalışan ilahî bir 

mesajdır.”163 

 

I.4.  Namaz ve Sembol 

Sembol (symbol), en genelde, başka bir şeyi temsil 

eden bir edim ya da şey demektir. Daha özele inildiğinde, 

ritüel, rüya ya da mitin anlambilimsel (semantik) 

alanlarındaki en küçük anlam birimidir. Psikanalizde, bir 

sembol, bilinçaltındaki bastırılmış bir arzuyu temsil eden 

bir edim ya da nesnedir. Semboller genelde pek çok şeyi 

gösterirler; Victor Turner’in The Forest of Symbols’deki 

(1967) deyişini kullanırsak çokseslidirler. Sembol ile 

gönderge arasındaki bağ, göstergede olduğu gibi her zaman 

keyfi değildir, onlara atfedilen niteliklerden kaynaklanan 

bir çağrışım (örneğin, monarşinin sembolü olan bir taçla) 

neticesinde güdülenebilir.164  

 “Simge dıştan bir işaret veya jesttir ve bir anlam veya 

değeri temsil eder. Çağrışım yolu ile duyguları hatırlatıp 

tahrik eder, böylece belirli fikirlere canlılık verir. Simgesiz 

                                                 
163 Ferhat Koca, a.g.m., s. 265.   
164 G. Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 647.  
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toplum yoktur. Dinlerin yüzyıllar içerisinde birliklerini 

koruyabilmeleri çok geniş semboller sistemine dayanmaları 

sayesinde mümkün olmuştur.”165  

“Sembol” kelimesi, ayrıcı özelliklerin geniş anlatımını 

içine alır. Bunlar söz ve ifadeler, ibadet ve ayin, eşya ve 

yapılar, dinin mensubu bulunan ve onu temsil edici 

şahıslardır. Dini meydana getiren semboller sistem 

oluştururlar. Meselâ, bir ibadetin ancak ibadetler bütünü 

içerisinde bir anlamı vardır ve ibadetlerin mahiyeti, dinî 

öğretinin dünya ve ahiret konusunda bildirdiği şeyle ilişki 

kurularak anlam kazanır. Eğer dinin bir unsurunu tek 

başına ele alarak bütününü anlamak mümkün değilse, bir 

tek unsurdan hareket ederek, doğuş yoluyla dini incelemek 

de mümkün olmayacaktır. Zaten bir araştırmacının 

inceleyebildiği din, insanların ve toplumların dinidir ve bu 

din de sembolik sistemden ibarettir. Bu din de, psikolog ve 

sosyologların inceledikleri insanlar ve toplumlar 

bulunur.”166  

“Dinî hayat kendini üç temel ifade şeklinde ya da 

duruma göre üç boyutta ortaya koyar: Dinî düşünce ve 

kanaatler (dogmalar), dinî tutum ve davranışlar ile dinî 

                                                 
165 S. Dönmezer, a.g.e., s. 248. 
166 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 7. 
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tecrübeler. Bunların her birinde toplumsal esas 

belirleyicidir. İnanç tasavvurları (düşünceler, kanaatler) 

alanında din, insan hayatının anlamını ve amacını açıklayan 

bir sistem olarak hizmet verir. Dinin bu görünüşü, Peter 

Berger ile Thomas Luckmann gibi bilim adamlarınca dile 

getirilmişti. Onlara göre din, Kendine özel anlam 

kazandırıcı kavranılan, sembolleri ve törenleri bulunan bir 

semboller dünyasıdır (symbolik universe). Bu anlam 

kazandıncı sisteme uygun düşen sosyal temeli, “makul 

yapı” (Plausibilitâtstruktur) kavramıyla tanımlarlar.”167  

“Evrensel bir din olan İslâm’ın mensuplarına Arapçada 

“Müslim” denir, bu kelime Türkçemize “Müslüman” olarak 

geçmiştir. Müslümanlık aynı zamanda bir kimliktir; bu 

kimliği taşıyanlar, dil, renk, vatandaşlık, coğrafya, sosyal 

sınıf, millî kültür, etnik özellikler üstünde bir birliğin 

üyeleridirler; bu birliğin adı “İslâm Ümmeti”tir. İslâm 

ümmetini (Müslümanlar bütününü) diğer din ve ideoloji 

mensuplarından ayıran ve tanınmalarını sağlayan işaretlere, 

sembollere, belliklere “şi’âr, çoğulu: şe’âir” denir.”168 

“Dinlerin sembollerle kendilerini ifade etmelerine 

gelince sembolün dindeki yeri oldukça önem 

                                                 
167  Nils G. Holm, “Sosyal Bir Fenomen Olarak Din”, (Çev: Abdülkerim 

Bahadır), SÜİFD, Güz Sayı: 14, 2002, s. 272. 
168  http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/laikduzen/2/0016.htm 
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kazanmaktadır, Herşeyden önce sembol, mübhemiyet 

içinde, görülmeyen bir realiteyi yansıtan simge ya da maddi 

bir nesnedir. Simgelediği olgu hakkında bize çok net 

olmayan bir duygu, his ve izlenim verir. Simge aracılığıyla 

tasavvur edilen bir dünya, düşünülebilen bir dünyanın 

yerini alır. O, bir anlamda soyut olanı somut vasıtasıyla 

anlatmayı hedefler.  

Simgeleştirme, manevi olanın tasviridir. Belli bir 

sembolizm içermeyen dinî tezahürler bütünü çok azdır. 

Sembol gerçek anlamda görülen bir surette görülmeyen bir 

hakikate işaret eder. Gizli ve örtülüye ulaşmak için bir 

sondaj, sezilen ama düşünülemeyen bir olguya yaklaşma, 

onu his ve idrak alanımıza indirebilme deneyimidir. 

Simgecilik bir nesneye veya bir eyleme yeni bir değer 

eklemekte, ama bu yüzden de onların kendilerine özgü ve 

dolaysız değerlerine dokunmuş olmamaktadır. Simgesel 

düşünce dolaysız gerçeği parçalamakta ama olanı, onu daha 

önemsiz ve değersiz kılmadan yapmaktadır. Evren kapalı 

değil, hiçbir nesnede kendi varoluşsallığı içinde 

soyutlanmış değildir; her şey sık bir karşılıklılıklar ve 

özümlemeler sistemiyle bir arada durmaktadır. Dünya 
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simgeler yoluyla saydamlaşmakta ve aşkınlığı“gösterebilir” 

hale gelmektedir.”169 

Sembol, kültür ve din için ortak noktalardandır. İki 

türlü sembol vardır. Biri doğrudan işaret ettiği varlığın 

soyutlandırılmış bir kalıpla (ses, yazı v.b.) ifadesidir. 

ikincisi mecaz şekildeki semboldür ki yine bir gerçeği iade 

eder, fakat mecazla yapılmıştır. Diğer bir deyişle gerçeği 

ifade etmek aracı semboller kullanılmıştır.170  

İptidai insan kavram yaparak hakikati anlamaya 

çalışmıştır. Fakat çoğu kez o kavramı (sembolü) hakikatin 

yerine koymaya kalkmıştır. Özellikle dinî kavramlar ve 

bunlara ait inançlar, “sembolik önemi kaybolup, gücü 

kendini aştığı zaman hurafe olurlar”.  

Bütün dinler sembol kullanmıştır. Bu semboller 

birinden diğerine bazen kılık değiştirerek geçer. Totemik 

toplumlarda, kendilerini savaşta koruması için totem 

resminin çizilip taşınan deri, İslâm’da başka manâda 

sancak olarak devam etmiştir. Devam eden şey sırf dinî 

değildir, ama, şahsiyet demek olan bir ayırdedilmeyi 

amaçlamıştır. Yüce varlık için, diğer, dinî yönelişler için, 

                                                 
169 Ali Coşkun, Sosyal Değişme ve Dini Normlar, Dem Yayıncılık, 

İstanbul, 2005, s. 112. 
170  Yümni Sezen, İslam’ın Sosyolojik Yorumu, s. 151.  
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bütün dinlerde sembol söz konusudur. Semboller yanlış 

çağrıştırıp ve anlamayı sağlayıcı rolü değil, uyarıcı rolü de 

yaparlar. Bayrak nasıl milli şuuru uyandırıyorsa, dinî 

semboller, dini uyarıcı rolü görürler. Meselâ müslümanlık 

şuurunun uyarıcılarının başında ezan bulunmaktadır. Her 

dinde bu tür uyarıcılar bulunur. Fakat ezan, bir sembol 

olmaktan öte, dinin özetini veren doğrudan bir ilandır. En 

önemlisi musikiyle birleşmiş, uyarıcılığı kat be kat 

artmıştır. 

Bütün dinler sembole başvurmuşlardır. Bu belki de 

dinin beşerîleşmesinin aracıdır, “İnsanoğlu için teşbihi, 

yani beşerî primler kullanmaksızın Allah’tan söz etmek 

mümkün değildir”. Çok tanrıcılıkta, Tanrının sıfatları veya 

kendisi, insan eliyle yapılmış bir putla sembollendirilmiştir. 

Fakat sembol, temsil ettiği aslın yerine kaim olmaya 

başlamıştır. İslâm, bu tip sembolleri ve sapmaları, şirk 

sayarak kaldırmıştır. İnsanı doğrudan mutlak Varlık 

Allah’a yöneltmiştir.171  

Ancak insan, beş duyudan, mekândan, zamandan, üç 

boyuttan, madde ve hayattan münezzeh olmadığına, Allah 

ise münezzeh olduğuna göre, arada semboller ve mecazlar 

dizisi, zaruri olarak gerekecek demektir. İlk semboller 

                                                 
171 Yümni Sezen, a.g.e., s. 152. 
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kelimelerdir. Kelâm, en yüksek seviyede semboldür. 

Allah’ı hatırlamak (zikir) böyle bir sembolle 

gerçekleşebilir. Bu sembol sayesinde O’nunla konuşmuş 

oluruz. Bazı hareketlerimiz de itikat sembolleridirler. El 

bağlamak, eğilmek, yüzü yere kapamak gibi. Bu gibi 

semboller, beşeri günlük hayatta da geçerlidir. Elbette dinî 

olanı diğerinden ayırdeden özellikler mevcuttur. Bazı 

semboller, istikamet, istikamette birlik ve gelenek içindir. 

Kabe gibi. Kabe, vahiyle teyit edildiği, tarihî bir özelliği 

olduğu için bir sembol olarak; coğrafî bir merkez kabul 

edilmiştir. Sembol ve mecaz, meseleyi insan idrakine 

yakınlaştırır. İslâmiyet bu manâda sembol ve mecazları 

kullanmıştır. Allah, herşeye sahip, mutlak kudret sahibi bir 

hükümdardır (Melik) (20/114). Tebaası bütün yarattıkları 

ve sorumlu olan insandır (Kul). Tahtı (arş) vardır (9/124) 

Hazineleri vardır. Ülkesi (mülk) vardır (63/7). Orduları 

(cünûd) vardır (48/4). Başşehri (ümmü’l-kura) bulunur 

(6/92; 42/7). Sarayı vardır (Allahın Evi=Beytüllah) (5/97); 

(2/125). Tebaası O’na sadakat yemini eder. Yeryüzünde 

Allahın sağ elini, Hacer’ül-esved (siyah taş) temsil eder. 

Allah bütün bu sembol ve mecazların arkasına gizlenmiştir. 

Hac, sembollerin en bol kullanıldığı dinî bir işlemdir. 

Tavaf, şeytan taşlama v.b. 
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Dil dahil bütün kavramlar, Hakikati tam olarak 

anlamaya müsait olmayabilirler. Tahlil ettiğimiz veya 

anlamaya çalıştığımız şey, gerçeğin kendisi değildir. Fakat 

gerçekten uzak da değildir. Sembol halinde ifade demek 

olan kavram, kültür için olduğu gibi “doktrin için de zaruri 

bir araçtır. Bir sembol daha yüksek seviyede bulunan bir 

hakikatin dünyevî yansımasıdır. Zahircilik, hakikati 

daraltırken, sembol onu genişletir ve canlandırır. Bunu 

yaparken hakikatten uzaklaşmaz”.  

Ancak sembollerin istismarından, hem de iki yönlü 

istismarından söz edilebilir. Sembolü, hakikatin yerine 

koyarak, şirke veya hurafe’ye yol açabilirsiniz. Yahut 

sembol yoluyla, tefsiri, te’vile, daha ileri giderek tebdil ve 

teğyire (değiştirmeye) götürür, dinî başkalaştırabilirsiniz. 

Batınîlerin yaptığı gibi. Her iki kullanımın sosyal hayatta 

tecrübesi olmuştur ve olmaktadır. Fakat bu istismarlar, 

hakikatın algılama biçiminde ve “beşerî manâlandırma” 

sında bizi sembolden vazgeçiremez.172  

                                                 
172 Yümni Sezen, a.g.e., s. 153-154.   
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I.4.1. İbadetlerde Sembolik Anlatım 

“Duygu ve düşünceleri ifade etmenin çeşitli yolları 

vardır. Sembolik anlatım bunların en kapsayıcısı ve derin 

mânâlar taşıyıcı olanıdır. Çoğu zaman dinî hayat içerisinde 

sembollerden yararlanılmıştır. Çünkü din alanı, soyut 

gerçekliklerin en fazla dile getirildiği bir alandır. En başta, 

müminin varlığına ve yüceliğine inanıp bağlandığı Allah, 

görülen ve doğrudan algılanan bir gerçekliğe sahip değildir. 

Dua ve ibadet Allah’la kurulan bir ilişki, O’nun varlığı ve 

yüceliği hakkında bilgi ve şuur kazanmadır. Bir insan, lider 

ve otorite olarak kabul edip kendisine bağlandığı ve her 

bakımdan ona itaat ettiği bir diğer insan karşısında, kendisini 

alçaltan ve onu da yücelten birtakım söz, hareket ve 

davranışlarla ilişkisini ortaya koyar, inanan insan ise, 

kendisini görmediği ve kendisine yaklaşamadığı Allah 

karşısında duygu ve düşüncelerini nasıl dile getirecektir? İşte 

diğer dinlerde olduğu gibi, İslâm’daki bazı ibadetler de, 

İnsan-Allah ilişkisini dile getiren sembolik jestler ve bunlara 

eşlik eden sözlü formüller halinde düzenlenmiştir.”173  

                                                 
173 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s.236-237. 
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I.4.2. Namazdaki Sembolik Anlatım 

“İslâm’ın namaz ibadeti, insanın bütün ifade imkân ve 

vasıtalarını bir bütün hâlinde faaliyete geçiren tam bir 

davranışlar sistemi olarak gözükmektedir. Dıhlevî’nin 

isabetle ortaya koyduğu gibi, namazın üç temel unsuru 

vardır: 

a) Allah’ın ululuğu ve yüceliği tecrübesini yaşayan 

insanın, O’nun karşısında kendi eksik, zayıf ve 

yetersizliğini farketmekten ileri gelen, alçakgönüllülük, 

huzur ve huşunun son derecesiyle “vaziyet alıp durmak”. 

b) Güzel bir usûl ve uygun sözlerle Allah’ın büyüklük 

ve yüceliğini belirten ve kendisinin de zayıflık ve 

güçsüzlüğünü, Allah’a olan bağımlılığını, şükran ve 

minnettarlığını ortaya koyan ifadeler kullanmak. 

c) Bu alçalma durumuna, saygı ve hürmete uyun 

düşecek şekilde “beden organlarını hareket ettirmek” ve 

belli bir düzen ve ölçü içerisinde bedeni kullanmak.”174 

Böylece namaz, ciddî bir vaziyet aks, söz ve hareket 

unsurlarından oluşmuş tam bir ifade sistemidir. Bu 

unsurları, kendilerine uygun düşen psikolojik 
                                                 
174 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s.236-237. 
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muhtevalarından ayrı düşünmekte doğru olmaz. Daha 

doğrusu, kişinin namaz anında yaşadığı ruh hâlleri bu 

davranışlarla uyum ve uygunluk içerisinde olduğu ölçüde 

ibadet, anlamına uygun olarak yerine getirilmiş olur. 

Bedenin herhangi bir durumdaki vaziyet alış şekli, kişinin o 

anda yaşadığı duygu ve düşüncelerle içten alâkalıdır. 

Normal olarak birisine saygı ve hürmet ifade etmek için 

ayakta durulur ve kendisine saygı duyulan ve kendisinden 

yardım umulan şahsa karşı dönülür, insanın duygularını ve 

duygularının etkilerini dile getirmek bakımından, diğer 

organlara göre en uygunu “yüz”dür. Daha hürmetkar 

olarak, insan eğilir ve başını saygı ve tazimle indirir. 

Alçakgönüllülüğün en son derecesi, başı hürmet edilen şey 

karşısında eğerek, yere değdirmek şeklinde dile getirilir. 

Aynı zamanda bu hareket benliği ve şuuru en yüksek 

derecesinde teksif ettirir. Böylece, diz çökme ve secdeye 

kapanma, kendini alçaltmanın son derecesi ve en tabii 

ifadesidir. Allah huzurunda benliğin, kendi üzerinde tam 

bir yoğunlaşmadan sonra tevazu ile boyun eğişinin 

gerçekleşmesinde, bütün bu beden duruşları ve 

hareketlerinin büyük etkisi ve önemi vardır. Namazdaki 

beden hareketleri hem ferdî benliğin tasdikini hem de Allah 

karşısında bu benliğin yok oluş ve boyun eğişini temsil 

eder. Kıyam, Allah karşısında insanî benliğin 
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kabullenilmesidir, rükû ve secde ise bağımsız bir fert olarak 

Allah’a itaat ve teslimiyettir. Böylece namazdaki beden 

vaziyet ve hareketleri, zihinde oluşmaya başlayan dinî 

duygu, düşünce ve tasavvurların yönünü belirlemek 

suretiyle, bedenin ruh üzerine etkisini sağlayıcı ve artırıcı 

bir sistem olarak rol oynarlar. Namazdaki beden duruşları, 

kendileriyle birlikte zihnin dinî tutumunu doğurmak 

suretiyle faydalı bir etkide bulunurlar. Bu kısmen, bu beden 

duruşlarının çoğunun dikkati bir noktada toplamaya doğru 

yönelmesinden ileri gelmektedir. Sonuç olarak namaz, 

Allah karşısında insanın kendi benliğini hem yok etmesini 

ve hem de bağımsız bir fert sıfatıyla kendisini ispat 

etmesini simgeler. 175 

 Bir başka açıdan namaz, insanın Allah’a doğru olan 

yolculuğunu sembolize etmektedir. Bu yolculukta 

kullanılan vasıta, söz ve hareket şekilleri Allah tarafından 

belirlenmiştir; yani bunlar “gayr-i beşerî” bir özelliğe 

sahiptir. Namazda özellikle beşerî olan, her insanın kendi 

kapasitesine göre Yaratıcı’sına yakınlaşma arzusudur. Bu 

arzunun şiddet derecesi, hem insanın büyüklüğü hem de 

                                                 
175 Hökelekli, a.g.e., s.237-238. 
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Rabbi ile buluşma imkânının derecesiyle orantılı olarak, 

belirleyici bir rol oynar.176  

 

I.4.3. Ezan da Bir Semboldür 

Ezanın fazileti, İslam’ın nişanelerinden olmasından 

kaynaklanır. Bir ülke ezan ile İslâm diyarı haline 

dönüşür.177 

Hz. Peygamber gazaları esnasında geceleri hiçbir yere 

hücum etmez, sabahı bekler, sabah ezanı okunan yere karşı 

hiçbir harekette bulunmazdı. Bir gaza esnasında “Allahu 

Ekber” nidasını duymuş, “Bu bir kat’i şehadettir.” Demişti. 

Sonra “Eşhedü en lailahe illallah” nidasını işitmiş, “Ateşten 

kurtulmayı garantiledin” diyerek etrafa bakınmış, bir 

çobanın bu sözü söylediğini görmüştü.178  

 

                                                 
176 H. Hökelekli, a.g.e.,s.239 
177 Dihlevi, a.g.e., I. Cilt , s. 683. 
178 İmam Şibli, Peygamberimizin Risaleti ve Şahsiyeti, s.106. 
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II.  NAMAZIN BİREYSEL ve PSİKOLOJİK 

BOYUTU 

“Dinin fıtrî oluşu Kur’an’da şu şekilde belirtilmektedir: 

“Sen yüzünü bir hanîf olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir 

ki O, insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah’ın 

yaratması değiştirilemez” (er-Rûm 30/30). 

“İnsan, yapısı itibariyle dine muhtaçtır. Çünkü insan 

ruh ve bedenden ibarettir. Bedenî ihtiyaçları karşılamak 

nasıl hayatın bir gereği ise, mânevî varlığın devamı da ruhî 

ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Onun bu 

ihtiyaçlarını karşılayan en köklü müessese ise dindir. 

İnsanın, yüce bir kudretin mevcudiyetini kabul edip ona 

yönelmesi, dua ve niyaz ile ona sığınması, doğuştan 

getirdiği sığınma, güvenme ve bağlanma duygularının en 

güzel karşılığıdır. Bu güvenme, sığınma ve bağlanma 

duyguları insanda öylesine köklüdür ki tarih boyunca bütün 

insanlar şu veya bu şekilde bir kişi, nesne veya varlığa 

kutsallık ve yücelik nispet edip bağlanmışlardır. Kendisine 

yönelinecek, sığınılacak en mükemmel varlık ise şüphesiz 

kâinatın yaratıcısı olan Allah’ tır. Çeşitli dinlerde farklı 

isimlerle anılan, çeşitli şekillerde tasvir edilen yüce kudret 

veya kutsal varlıkların özünde bu inanç yatmaktadır. 
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Her şeyi var eden bir yüce kudretin mevcudiyetini 

kabul edip ona bağlanma insanı kuvvetlendirdiği gibi, dua, 

niyaz ve Allah’a sığınma insanı yüceltir.”179 

 “Dinler sadece insanlar arasındakileri değil ve fakat 

aynı zamanda insan ile büyük, tabiatüstü kudretler 

arasındaki ilişkileri de düzenlemektedirler.”180  

Dolayısı ile dinin temel amacı, insan ile Tanrı arasında 

etkili, güçlü ve sağlıklı bir bağ kurmaktır.”181  

Şerif Mardin, dinin insan hayatındaki fonksiyonunu üç 

boyutta ele alır. Dinin birinci fonksiyonu, kişisel plandadır: 

Din, bir taraftan bireyin din dışında bir şeyin telafi 

edemediği çözümsüzlük ve kusurlara yönelik çözüm yolları 

sunarken kişiye anlama yeteneğinin kavrayamadığı olayları 

açıklayabilecek kapsamlı bir anlam sistemi sunar. Dinin 

ikinci temel fonksiyonu kültürel plandadır: Semboller 

sistemi olarak din, insanın yaşadığı dünyayı özel bir 

gözlükle görmesini sağlayacak kavramsal görüş imkanları 

hazırlar. Üçüncü temel fonksiyonu, toplumsal yapı 

                                                 
179  Ömer Faruk Harman, İman ve İbadetler,TDV Yay., (Y.Şafak 

Kültür Armağanı) İstanbul,s. 7. 
180  S. Dönmezer, a.g.e., s. 240.   
181  İbrahim Kafi Dönmez, İman ve İbadetler, TDV Yay., (Y.Şafak 

Kültür Armağanı) İstanbul, s. 15.  
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unsurlarının istikrar kazanmasını sağlamakla ortaya 

çıkar.182  

“Din insanla buluştuğu andan itibaren, öznel bir yapı 

kazanır. Çünkü dinin öğretileri buluştuğu insanın doğuştan 

getirdiği ve sonradan kazandığı donanımlarla birleşerek 

hayata geçmek suretiyle bir değer, anlam ve biçim kazanır. 

İnsan bir dine inanıp onun öğretilerini yaşamaya başladığı 

anda, bu öğretilerle insanın bireysel ve sosyo-kültürel 

özellikleri birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek bireyin 

yaşamına yeni bir yön, şekil ve ivme vermeye başlar. İşte 

tam bu noktada bir yandan insanla biçimlenen dinin, öte 

yandan insanın davranışlarını biçimlendirici bir etkiye 

sahip olduğu söylenebilir.”183 

 

İbadetin Bireysel Yönü. 

“Hem kutsalla ilişki biçimi hem de dindarlığın bir 

ifadesi olan ibadetler insan benliğinde psikolojik bir alan 

açarak onda manevi bir coşkunluk, kendinden geçme, 

huzur bulma, heyecan ve motivasyon yaratma gücüne 

                                                 
182  Ş. Mardin, Din ve İdeoloji, s. 50.  
183  H.Kayıklık - A. Yapıcı, “Gençlerde Dinsel Hayatın “Öteki”ne 

Yönelik Tutumlara Etkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği” ÇÜİFD. 
C.5, Sayı: 1, Ocak-Haziran 2005, s.6. 
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sahiptir. İbadetler bireyin yaşam, ölüm ve ölüm ötesi gibi 

varoluşsal dinamikleri anlamlandırmasında ve varoluşun 

getirileriyle yüzleşmesinden kaynaklanan çatışmaları 

aşmasında, ona çok önemli katkılar sağlar.”184  

“Dinî inanç ve ibadetlerin gençlerin ruh sağlığı 

üzerindeki olumlu etkileri SEDAR araştırmasında da 

açıkça görülmektedir. Lise 2 öğrencilerinin %71,8’i, dinî 

inanç ve ibadetlerin ruh sağlıklarını olumlu yönde 

etkilediğini belirtmişlerdir. Aynı şekilde; “günlük 

hayatınızdaki kişisel, ruhsal ve toplumsal sorunlarınızla 

baş etmede dinî inanç ve değerlerinizin size güç verdiğini 

hissediyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %75.6’sı 

olumlu cevap vermişlerdir. Dindar gençlerin, psikolojik ve 

sosyal olaylar karşısında “uyum” düzeylerini arttıracak pek 

çok imkâna sahip olduğu söylenebilir. Çünkü dinî inanış ve 

anlayışlar çerçevesinde bir yönelime sahip olanlar, kendi 

sınırlı hayat alanlarının bilinci içerisinde Allah’la işbirliği 

içerisinde bir tutum geliştirerek, hayatın güçlükleriyle baş 

edebilmektedirler.”185  

İbadet, kişinin inandığı Yüce Yaratıcıya sevgi, saygı, 

bağlılık, minnet ve şükran duygularıyla yönelmesi, O’nun 

                                                 
184  Ferhat Koca, a.g.e, s. 258 
185 H. Hökelekli, A. Hayta, M. A. Kılavuz,  vd., Gençlik, Din ve 

Değerler Psikolojisi, s. 22.    



 128

kulu olduğunun idraki içinde, O’nun emrettiği şekil ve 

normlar içinde birtakım davranışlar göstermesidir, 

denebilir, ibadetlerin, dindar kişinin iç dünyasına etkileri 

derken inanç, duygu, düşünce ve motivasyon yönüyle 

etkileri akla gelmektedir. Davranışlar deyince de, kişinin 

dış gözlem yoluyla incelenebilen, gözlenebilen bütün 

faaliyetleri söz konusu olmaktadır.186 

İbadetler, kişinin iç dünyasına nasıl bir etkide 

bulunmaktadır? İbadetler, birer dini davranış olarak kökleri 

duygu, düşünce, inanç ve motiflere dayandığına ve bu şuur 

olaylarının birer tezahürü olduklarına göre, elbette kişinin 

iç dünyasını, bu dini davranışların manalarına uygun bir 

şekilde etkileyeceklerdir. Hangi ibadet, niçin yapılıyorsa, 

kişide ona göre bir haleti ruhiye yani duygu ve düşünce 

meydana gelecektir. Bu duygu, bilgi, düşünce ve inançlar 

birbirleriyle etkileşim içerisinde kişinin dini anlayış ve 

yaşayışını belirleyecektir. Ayrıca bu dini anlayış, zihinsel 

bütünlük ve tutarlılık gereği, kişinin dünyaya, olaylara ve 

kişilere bakışını da etkileyecek, onda bir hayat felsefesi ve 

dünya görüşü oluşturacaktır. 

İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkilerine gelince, 

aslında davranışlar, yukarıda bahsedilen iç dünya veya şuur 

                                                 
186 Habil Şentürk, Din Psikolojisi, s. 159.  
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olaylarından bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Ele alınırsa 

köksüz bir ağaç veya bitki gibi canlılıklarını ve 

fonksiyonlarını kaybederler. Bu sebeple ibadetler, dini 

inanç, dini duygu ve düşüncelerimizin dış dünyadaki birer 

uzantılarıdırlar. Öyleyse, bir ağacın dalları arasındaki ilişki 

ne ise, dini davranışlar ile diğer davranışlar arasındaki ilişki 

de odur. Demek ki ibadetler, birer dini davranış olarak, 

diğer davranışlarla aynı kaynaktan beslenen faaliyetler 

olmak hasebiyle hem o davranışları etkilemek ve hem de 

onlardan etkilenmek durumundadırlar. Bunu biz, bir 

şahsiyet bütünlüğü içinde, gerek iç dünyanın bütünlüğü, 

gerekse davranışlar arasındaki bütünlük ve neticede iç ve 

dış dünyanın beraberce bütünlüğü veya bütünleşmesi 

şeklindeki bir etkileme ve etkilenme olarak ifade 

edebiliriz.”187 

Ergenlerde dindarlığın, inanç, davranış ve bilgiyi alt 

boyutları ile benlik saygısının pozitif yönde anlamlı ilişkileri 

vardır. Ancak benlik saygısını açıklayan tek boyutun dini 

davranış olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, dini davranış 

arttıkça benlik saygısında da yükselme gözlenmektedir.”188  

                                                 
187  Habil Şentürk, Din Psikolojisi, s.159-160. 
188 Adem Şahin, “Ergenlerde Dindarlık-Benlik Saygısı İlişkisi”, SÜİFD, 

Sayı: 19, Konya, 2005,  s.195.  
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“Kişisel niteliklerin tümünü içeren bir kavram olarak 

kişilik, hayatın başlangıcından ölüme kadar uzanan zaman 

diliminde, aşamalara bağlı olarak bazen yavaş ve yüzeysel, 

bazen de hızlı ve köklü değişmelerle gelişimini sürdürür. 

Ergenlik dönemi, kişilik gelişimi açısından diğer 

aşamaların hiçbirinde görülmeyecek ölçüde derin 

değişmeleri içeren kritik bir dönemi ifade eder. Pek çok iç 

ve dış faktörün etkin olarak katkıda bulunduğu bu değişim 

sürecinde dinî inanç, hem psikolojik hem de sosyo-kültürel 

yapılanma açısından birincil rollere sahiptir. Dinî 

referanslar eşliğinde kişiliğini geliştirdiği takdirde ergen, 

önemli bir ayrıcalık olarak zihinsel ve ruhsal anlamda pek 

çok avantaja sahiptir. Din, ergenin varoluşsal sorularına 

verdiği tutarlı ve doyurucu cevaplarla, nerede nasıl 

davranabileceğine dair hazır kalıplar sunarak gelişimine 

katkı sağlar. Böylece o, maddî-manevî ayırımında kendi 

sınırlılıkları ile ilgili doğru tahminlerde bulunabilir; neyin 

üstesinden gelip-gelemeyeceğini tespit ederek daha uygun 

çözümler üretebilir. Bundan başka, engellenmeler 

karşısında kolayca sarsıntıya uğramaz; baş edemediği 

sorunlardan asgari zararla sıyrılabilir. Zira dinî hayat, 

zengin telafi mekanizmalarına sahip metafizik boyutuyla 

ona güç verir. Sığınabileceği ve güvenebileceği kendi 
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ötesindeki üstün bir güçten ya da yüce bir varoluştan destek 

alarak direnç kazanır.”189 

 

II.1.  Namaz ve Dua 

II.1.1. Duanın Tanımı ve Özellikleri 

“Arapçada dua kelimesi ve bunun aynı dilde karşılığı 

olarak gösterilen talep, sual, niyaz ve nida sözleri Türkçede 

“istemek, seslenmek, çağırmak” anlamına gelmektedir. Dini 

bir kavram olarak dua, bu sözlük anlamlarına uygun olarak 

kulun Allah’tan lütuf ve yardımını istemesi, Allah’ı yardıma 

çağırması olarak tarif edilmiştir; ancak istemeden önce 

isteklerin arz edildiği varlık olarak Allah’ın anılması, 

hatırlanması (zikir), verdiği nimetler vb. sebeplerle O’na 

teşekkür edilmesi (şükür) ve yüceltilmesinin (tesbih, tenzih, 

tehlil) ilk anlamdan daha önce ve önemli olduğu kabul 

edilmiştir.”190  

“Dua, kendisiyle bir fert veya grubun, özsel veya 

zihinsel olarak tanrı ile haberleşmeye girmeye teşebbüs 

ettiği bir vasıtadır. Bu geniş tanım içresinde yalvarma da 

                                                 
189  Abdülkerim Bahadır, “Ergen Kişiliği Bağlamında Din-Kişilik 

İlişkisi”, SÜİFD, Güz  Sayı: 14, Konya, 2002, s. 112. 
190  Selahaddin Parladır, “Dua: Varlığın Özü,İbadetin Ruhu”, İslam’a 

Giriş, D.İ.B.,Yay., 2006, Ankara, s. 328. 
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dahil (genel olarak kelimenin hakim anlamıdır), şefaat, 

tazim ve tapınma gibi duanın pek çok farklı türlerini 

birbirinden ayırt etmek mümkündür.  

Genellikle ibadet eden kimse için duadan önce dinen 

temiz bir durumda olmak, bir “teveccüh durumunda” 

bulunmak veya imanlı olmak gereklidir; bunların hepsi 

insanla Tanrı arasındaki mesafeyi kapatmayı ifade eder.”191  

“Dua, Allah’a sığınmak, onun rızasını talep etme, daha 

da ileriye giderek Allah’la beraber olmak ve O’nunla 

bütünleşmek ise, bu aynı zamanda, kişinin Allah’ın 

rahmetine gark olma anlamını da tazammun eder, demeye 

gelir. Rahmetin içinde yaşamayı istemekse, akla 

gelebilecek duaların en yücesi olmalıdır 

 “Duada iki önemli özellik vardır: Birincisi, zihnin ve 

kalbin/Allah’a yönelmesi, ikincisi ise, Allah’tan gerekli 

şeylerin istenmesidir. Buna göre duanın geniş bir tanımı şu 

şekilde yapılabilir: “Dua, hürmetlerini sunmak, dileklerini 

bildirmek ve lûtfunu istemek için insanın Allah’a yönelmesi 

ve Onunla konuşması halidir”. Görülüyor ki dua, insanın 

isteklerini inandığı varlığa duyurmasının bir vasıtasıdır. 

Allah’la ilişki kurma ve O’ndan yardım dileme halidir. Gücü 

                                                 
191  Eric J. Sharpe, Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram, Çev.: 

Ahmet Güç, Arasta Yayınları, Bursa, 2000, s. 21. 
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sınırlı olan insanın, her şeye gücü yeten Allah’ı yardıma 

çağırışıdır.  

Alexis Carrel’e göre dua; “bir şikâyetten, bir ızdırap 

çığlığından, bir yardım dilemeden ibarettir.” 

Allah da Kur’an’da, insanların dua ettiklerinde, onlara 

yardım edeceğini belirtmektedir: “Şayet kullarım, sana 

benden sorarlarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua 

edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da 

benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler 

ki, doğru yola gidebilsinler.” (Bakara–186 )”192 

“Duanın mutlak belli bir şekli olması gerekmez. Sesli 

ya da sessiz, belli bir formüle göre ya da insani durumun 

gerektirdiği yerde serbest ve sade ifadelerle yapılabilir. 

Dinî anlamı içinde dua, talep kadar şükran ve 

sevgi ifadesi olan, insanın Allah’a doğru her hareketi 

demektir. Bu bakımdan dinî hayat içerisinde duanın 

merkezî bir yeri ve önemi vardır. Dinî davranışın en tipik 

özelliğini duada görmek mümkündür. Dua eden insanın bir 

taraftan Allah’a olan köklü bağlılığını itiraf etmesi, 

diğer taraftan, aynı zamanda O’nun yüce kudretine 

duyduğu çok derin bir itimad ve güven teyidi, biri 

                                                 
192 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Sönmez Matbaa ve Yayınevi, 

Samsun, 1993. s. 69.   
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diğerinden ayrılmaz şekilde duada yer almaktadır. 

Böylece, Allah ile insan arasında din yolu ile kurulan 

ilişkinin özü ve özeti ya da tipik modeli, duada kendisini 

ortaya koymaktadır.”193  

“Dua, hem “büyüklenerek” nefsini ilahlaştırmaya engel 

olduğu gibi, hem de yalnızca Allah’tan isteyerek, O’nu 

yücelterek başka istenecek makam olmadığının; yani bütün 

bu anlamları içeren ilahlık sıfatının sadece Allah’a has 

olduğunun kabul ve itirafıdır. İşte bunun için dua ile 

yöneliş aynı zamanda bir “ibadet” halidir.”194  

“İbadetin temel özelliği bir dinin dinamik fikirlerinin 

içten yaşanmasıdır.  

İbadetin genelde sözlü olan çeşidinde genellikle dua 

vardır ve bu bir anlamda bir fiildir, çünkü bu dua Tanrıdan 

bir istekte bulunmayı ve bu anlamda O’nunla konuşmayı 

içerir.”195  

“Sadece maddi ihtiyaçlar için değil aynı zamanda 

kişinin ruhi ihtiyaçları ve diğer insanların refahı için de 

                                                 
193 H. Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 214.  
194 Hamdi Kalyoncu, Şirk Psikolojisi, Marifet Yay.,2. Baskı, İstanbul, 

s.90. 
195 W. Mortgomry Watt, Dinlerde Hakikat, (Sosyolojik ve Psikolojik 

Bir Yaklaşım) Çev.: A. Vahap Taştan-Ali Kuşat, İz Yay., İstanbul, 
2002, s. 201. 
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yapılan dua bu yolla haklılık kazanabilir. Bir başka ifade 

ile, bütün bu gibi dualar birey ve toplum hayatının 

bütünleşmesinde, dinamik fikirleri yeniden harekete 

geçirmede ve ruhsal enerjiyi ortaya çıkarmada yararlıdır. 

Bir bireyin kendi topluluğu ve diğer insanlar için dua 

etmesindeki diğer bir faktör de karizmatik bir yapı olarak 

topluluğun dinamik fikirlerini güçlendirmektir. Bu tür 

güçlendirme bir bireyin topluluğun diğer üyeleri ile girmiş 

olduğu aktüel ilişkileri etkiler.”196  

 

II.1.2. Dua Tipleri 

a) İstek ve Dilek Duası:  

b) Şükür Duası:  

c) Şefaat Duası:  

d) Tapınma ve Övgü Duası:  

e) Günahları İtiraf ve Bağışlanma Duası:197  

                                                 
196  W. Mortgomry Watt, a.g.e., s. 201-202. 
197 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 226-227. 
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II.1.3. Duanın Tesirleri  

“Duanın insanın beden ve ruh yapısı üzerinde etkili 

olduğu bir gerçektir. Doktorların çoğu kez, hastanın 

maneviyatını takviye etmek, moralini yükseltmek sözüyle 

ifade ettikleri ruhî durum, bilhassa Allah’a sığınma ve dua 

ile elde edilir. Tıpta bugün ilaçla tedavinin yanında özellikle 

hastanın moralini yükseltmeye önem verilmektedir. Bizim 

burada belirtmek istediğimiz nokta, duanın hastanın moralini 

yükseltmek ve kuvvetlendirmek için öneli bir faktör 

olduğudur. Merhametine, bağışlanmasına inandığımız 

Rabbimizden, bilerek veya bilmeden yaptığımız hatalardan 

dolayı af dileyiş, gelecek için ümitle O’na yalvarış, insanın 

içerisinde hiçbir maddi zenginliğin veremeyeceği bir ferahlık 

ve huzur yaratır. “Allah’tan hiçbir şekilde ümit kesilmez” 

inancı kalplere rahatlık getirir. Zira insan kendisini güçsüz, 

iradesini zayıf hissettiği anda teselli ve himaye arayacaktır. 

Bu durumda dua, ümit veren bir hayatî unsur, bir 

yardımcıdır. Cephede savaşmış askerler üzerinde yapılan bir 

araştırmada, askerlerin %75’i ettikleri duadan yardım 

gördüklerini ifade etmişlerdir.”198  

                                                 
198 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, s. 72-73. 
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“İnsanın ümitvar olmasının ruh ve beden sağlığı 

açısından önemi büyüktür. Ümitsizlik insanı perişan eden bir 

duygudur. Dua eden insan Rabb’inden daima ümitlidir. 

Hayıra ve iyiliğe ait ümit ve dileklerinin gerçekleşeceğine 

inanır. Ümitsizliğe kapılıp hâl ve istikbali karanlık görmez. 

Ruh sükûneti, güven ve huzur içinde yaşar. Hayata karşı 

iyimserliği artar, karamsar duygulardan uzak kalır. 

Toplumlarda oldukça yaygın olan ruh bozuklukları, sinir 

hastalıkları, daha çok ümidini ve manevi desteğini kaybeden 

kimseler arasında görülmektedir. İntiharlar üzerinde yapılan 

araştırmalarda, intiharların daha ziyade inançsız, manevi 

desteğini kaybetmiş, ümitsiz kimseler arasında görüldüğünü 

belirten Leslie Mc Cullough bu konuda şöyle diyor: “Bütün 

çaresiz, mutsuz intihar adayları gerçek yardımı nerede 

bulabileceklerini bilemiyorlar. Hâlbuki hayatın tasavvur 

edilebilen bütün problemlerinde onlara yardımcı olabilecek 

tam bir güvenin ve inancın kaynağı, mutlak güçle donatılmış 

bir kaynak mevcuttur ki o da Allah’tır.”199 

Şüphesiz insanlar dünyada bin bir türlü tehlikelerle 

çevrilidir. Zarar ve iflâs tehlikesi, trafik kazaları, hastalıklar, 

başarısızlıklar onları durmadan tehdit eder. Bu tehditler ve 

tehlikeler insanın sinirlerini bozar, moralini sarsar, cesaretini 

                                                 
199 Hüseyin Peker, a.g.e., s. 73.  
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kırar. Bu, tıpkı karanlıkta, korkular içinde yaşayan bir 

çocuğun haline benzer. Eğer bu çocuk, yanında kendisini 

koruyacak bir büyüğü olduğunu bilirse, cesareti artar, güven 

bulur. İşte dua eden mü’minin durumu da böyledir. Mü’min 

Allah’a güvenir. O’nun her türlü tehlikelerden kendisini, 

koruyacağına, dualarının O’nun tarafından bilindiğine ve 

duyulduğuna inanır. İlâhi kudretin imdadına koşacağına 

güvenir. Ruhundaki emniyet ve kuvvet, dayanma gücü artar. 

Hayat mücadelesine daha büyük bir enerji ve azimle devâm 

etmesini sağlar.” 200  

 

II.1.4.  Duanın Ergenin Kişilik Ve Kimlik Gelişimi 

Üzerindeki Etkileri  

“Dua, ergenin psikolojik yapısında gizli kalmış 

bölümlerindeki derin bir varlığın ortaya çıkmasını ve 

normal bilinçteki yabancı kalan bazı durumların, ergen 

tarafından kavranılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar 

sonucu; alçak sesle yapılan duaların, ergenin psikolojisinin 

alt bölümlerindeki içgüdüsel ve bilinç dışında kalan geçmiş 

                                                 
200 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, s. 74. 
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yaşantılarını bünyesinde barındıran alanları etkilediği tespit 

edilmiştir.”201 

İşte bu tarz yapılan bir duanın, özellikle fiziksel 

bozukluk veya zihnî bunalım ile duygusal şaşkınlık 

durumları gibi ruhsal rahatsızlıklara karşı faydalı olduğu, 

yine araştırmaların tespitleri arasındadır. Neticede bu tarzda 

yapılan dualar, ergenin bilincinin karanlık alanlarına etki 

ederek bir sükunet meydana getirir. Dua, ergende iradî bir 

canlanmaya yol açarak sıkıntıyı giderir ve ona, benliğine ait 

tepkileri aşma yetisi sağlar.”202  

“Ergendeki normal kişisel bilinç, öncelikli olarak 

bireysel biyolojik varlığını devam ettirmeyi hedefleyen 

seçici bir yapıdır. Ancak bununla birlikte bireyde 

potansiyel olarak başka yapılar ve biçimler de vardır. Ergen 

bu yapıları, namaz, dua ve diğer ibadetler vasıtasıyla 

aşkın’la ilişki kurarak, O’nun varlığı ve yüceliği hakkında 

bilgi ve bilinç kazanmak suretiyle oluşturur. Dinî bir yaşam 

tarzının benimsenip kişilikte yapılanması, devamlı 

yenilenen ve yinelenen dinî tecrübeler vasıtasıyla 

gerçekleşir ki, bu da ibadetlerle olur. Böylelikle ergenin 

                                                 
201 H. Hökelekli, a.g.e., s. 229-230. 
202 Mustafa Koç, “Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisi 

Üzerine Teorik Bir Yaklaşım”, CÜİFD., Cilt: VII, Haziran , 2003 
Sivas, s. 373-397.  
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bilinci aşağı seviyeden yukarılara doğru bir yükselme 

trendi izler ki, bu durum da, ibadetlerin fonksiyonunu 

ortaya koyar.”203 

 “Duanın, kişilik gelişimine paralel olarak bireyin ahlâk 

ve karakteri üzerinde de oldukça müspet etkileri vardır. 

W.James, duayı, bireylerdeki ahlâkî ve fiziksel sağlığın 

vazgeçilmez bir unsuru olarak görür. A. Carrel ise, sık sık 

yapılan duanın, bireyin karakterini olgunlaştırdığını ifade 

eder. Öte yandan, düzenli olarak dua eden ergenlerde görev 

ve sorumluluk bilinci artar, bunlara karşın kıskançlık ve 

kötülük eğilimleri azalır, başkaları hakkında besledikleri 

iyilik ve yardımseverlik duyguları da artar.”204  

“Bir bütün olarak bakıldığında ibadetler, hayatın 

güçlüklerine katlanma, benliği geliştirme ve kendini aşma 

gibi durumlarla sonuçlanan, psikolojik bir olgunlaşmayı 

sağlayan itici birer güç olarak değerlendirilebilirler. 

Öte yandan sorumluluk duygusunun gelişmesiyle, 

ergenin ibadet algılaması arasında da birebir ilişki söz 

konusudur. Yani ergen, yaptığı ibadeti, aşkın varlığa karşı 

                                                 
203 H. Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 242.   
204 Mustafa Koç, a.g.m., s. 373-397. 
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bir borç ve görev olarak algılarsa, sorumluluk duygusunda 

da bir gelişme olur.”205 

“Bu itibarla dua, ergende zihnî, manevî ve ahlâkî 

dinamiklerin daha iyi kullanılmasını, yücelip güçlenmesini, 

ümidin ve inancın canlanmasını, stres ve kaygıların 

yatışmasını ve kişiliğin bütünleşmesini sağlayan bir etkiye 

sahiptir.”206 

 “Ayrıca dinin, ibadetler sebebiyle davet ettiği, 

yönlendirdiği ve ideallerle meydana getirdiği cemaat şuuru, 

ergenin dinî muhtevalı bir kimlik oluşumuna yardımcı 

olur.”  

“Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen milyonlarca 

insan hâlâ yalnızlıktan şikâyet etmektedir. Gün geçtikçe 

fertler arasındaki iletişim zayıflığı, sevgi yetersizliği, 

komşuluk ve arkadaşlık bağlarının kaybolmasından dolayı 

insanların birbirlerine yabancılaştığını görüyoruz. Sosyal 

bilim dalında “ferdîleşme” olarak adlandırılan bu oluşum, 

bireylerin hayata bakışlarını olumsuz etkilemektedir. 

Böylece insan sosyal bir varlık olma yerine, kalabalıklar 

içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna düşmektedir. 

Yapılan bir araştırmada; artan stres, gerilim, sıkıntı ve 

                                                 
205 H. Hökelekli, a.g.e., s. 243-244. 
206 H. Hökelekli, a.g.e., s. 229-231. 
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yalnızlığın sonucu olarak, dünyada “depresif” hasta 

sayısının 150 milyona ulaştığı belirtilmektedir. Kaygı, 

endişe, güvensizlik, trafik sıkışıklığı, ulaşım zorluğu, iş 

hayatındaki rekabet, gelecek hakkındaki belirsizlik ve 

geçimsizlik gibi davranışlar, kişinin ruh halini olumsuz 

etkilemektedir. Bu tür bunalım ve çıkmaza girenler, ya 

yanlış inanç sistemlerini tercih etmekte ya da sakinleştirici 

ve uyuşturucu maddelerden yardım beklemektedirler 

Sonuçta, manevî değerlere önem veren bir hayat 

tarzından maddeciliği ön plânda tutan bir hayat biçimine 

imrenilmektedir. Oysa ki bilimsel veriler, aklıselim ve 

kamu vicdanı; insanın sağlığı, huzuru, mutluluğu ve 

başarılı bir geleceği için inanç, sabır, irade, azim, çalışma, 

tevekkül ve dua gibi insanı zorluklara karşı motive eden 

değerlerin de önemli olduğunu bildirmiştir. Gerçekten dua 

insana güven, huzur, moral, ümit ve güç vermektedir. Kul 

ile Allah arasında vasıtasız ve sade bir iletişim fırsatını 

sağlamaktadır. Çünkü Allah; kuluna cevap vermek için 

kendisine başvurmasını istemekte ve duasını kabul 

edeceğini müjdelemektedir: (Bakara, 186) dua konuları 

daha çok insanların tabiî ihtiyaçları, beklentileri, endişeleri, 
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beden ve ruh sağlığı, dünya ve ahiret mutluluğu, ferdî ve 

sosyal güvenlikle ilgili hususları kapsamaktadır.”207 

“Dua, insanı azim, gayret ve ümit içinde başarıya 

ulaştırır. Hayatı, çalışmayı ve kazanmayı daha anlamlı ve 

sevimli hale getirir. Belki de sağlığın artmasına, ömrün 

bereketlenmesine ve rızkın genişlemesine vesile olur. 

Çünkü dua, iyilikleri mıknatıs gibi çeker; zararları, 

sıkıntıları, kaygıları ve kötülükleri ise uzaklaştırır. Hayata 

daha iyimser bakmasını sağlar. Sahibine bir güç ve enerji 

kaynağı oluşturur. Diğer yandan çağımızdaki bazı 

hastalıkların kaynağı olan stres, kötümserlik ve karamsarlık 

gibi olumsuzlukları önler. Toplumun ihtiyaç duyduğu 

karşılıklı sevgi ve saygıyı arttırır. Unutmayalım ki, her 

duanın mutlaka olumlu bir sonucu vardır. Bazen karşılığı 

hemen, bazen de gecikmeli görülebilir. Veya dua edenin, 

istediği iyilik kadar bir kötülüğü giderilebilir. İnanç ve 

duanın olduğu yerde gönül huzuru,yüksek moral ve 

zorluklarla mücadele azmi vardır. Bu nedenle çağımız 

bilim adamları, “şifa ve inanç” ilişkisi üzerinde yeni 

çalışmalar yapmaktadırlar.”208 

                                                 
207 Fikret Karaman, “Hayatı Anlamlı Hâle Getiren Güç Dua”, DAD., 

Ekim 2004, s. 9. 
208 Fikret Karaman, a.g.m., s. 10. 
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“Ergenlerin dua etmelerine ilişkin tutum ve 

davranışlarının temelinde, gelecek endişesi, işlemiş 

oldukları günahlarını affettirme ümidi, okul hayatlarındaki 

sınavlarında başarılı olma arzusu, sevdikleri birinin 

ölümünden duydukları üzüntü, hastalıklı veya tehlikeli 

durumlarla karşı karşıya kaldıklarında ise yardım ve 

güvenlik isteği gibi etkenler büyük rol oynar”.209  

“Bireyin, genelde kendi gücünü aşan olaylar karşısında 

insanüstü (aşkın) bir varlıktan yardım ümit etmesine, din 

psikolojisi literatüründe ‘ilahi yardım talebi’ adı verilir.”210 

 

II.1.5. Namaz-Dua İlişkisi  

“Kur’an namazdan yüz kereden fazla bahseder ve onu 

değişik şekillerle adlandırır: salat (eğilim, rağbet) , dua 

(yakarış), zikr (anma), tesbih (ululama, övme), inabe (itaat) 

vb”.211  

“Namaz duâdır. Namaz kılan bütün organlarıyla 

Allah’a duâ ederken âzâları âdetâ dil kesilir. Kul, bütün 

âzâlarının katıldığı bir lisan ile gönülden duâ edince 

                                                 
209  H. Hökelekli, a.g.e., s. 221.   
210  Mustafa Koç “Yaşlılık Döneminde Ölüm Ötesi Psikolojisi Üzerine 

Bir Alan Araştırması”, DAD, 8. Cilt 2. Sayı, s. 203.  
211  M. Hamidullah, İslama Giriş, s.102. 
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duâsına icâbet edilmesi bir vaad-i ilâhîdir. Nitekim Allah 

Teâlâ “ bana duâ edin ki ben duânıza icâbet edeyim.” 

(gafir, 40/60) buyurmaktadır. 

Bir hadiste de şöyle buyrulmuştur: “namaz tevâzudur, 

yalvarmadır, günahtan pişmanlıktır ve ellerini kaldırıp 

“Allah’ım!” diye yakarmadır. Kim böyle yapmazsa namazı 

eksiktir.” (Krş. Tirmizi, Salat, 166, İbn Hanbel, 211)”.212 

“Dua İbadetin iliğidir. Hz peygamberimiz; “ibadet dua 

etmektir” (İbni Mace, Dua,1) Çünkü ibadetin aslı, tazim 

üzere huzurda istiğrak halidir. Her iki kısmıyla dua,bu esası 

ortaya koyacak yeterliktedir. Himmetin rahmetin 

indirilmesi için yılmadan usanmadan asılması, ibadetten 

daha etkin tesir eder. “213 

 

II.2. Maddi ve Manevi Temizlik Aracı Olarak 

Abdest 

 “Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde, Hz. Peygamber’in 

hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve 

gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda 

temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili birtakım ilke ve 

                                                 
212 H. Kamil Yılmaz, “Dîvân-ı İlahî’de Durmak”, Altınoluk, Ekim 2003. 
213 Dihlevi, Hüccetullahi’l- Baliğa, I. Cilt, s.231 
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ölçüler getirilmiş ve temizlik bazı ibadetler için ön şart 

sayılmıştır. Bu, İslâm dininin dünya hayatına ,hem âhirete 

uzanan bir köprü olması hem de insanın yaratılışından 

beklenen ulvî gaye ve hikmetlerin gerçekleşme alanı olması 

cihetleriyle önem vermesinin, insan hayatını maddî ve 

mânevî yönleriyle bir bütün halinde ele almasının ve 

neticede bu hayatı düzene koymada ferde yardımcı 

olmasının tabii bir sonucudur. Çünkü din, özü itibariyle 

mânevî kirlerden arınma, Allah’ı tanıma, O’na itaat ve 

ibadet etmeden ibaret gibi görünse de ruhun yücelişi ve 

insanın böyle mânevî bir bağlantı ortamına geçebilmesi için 

insanı çevreleyen fizik şartların da buna uygun olması 

gerekir. İbadet hayatıyla ve mânevî temizlenme ile beden 

ve çevre temizliği arasında sıkı bir bağın kurulması hatta 

Kur’an’da temizlikten, hem maddî hem de mânevî 

temizliği kapsayacak şekilde genel bir anlatımla söz 

edilmesi böyle bir anlam taşır.  

Öte yandan İslâm dini, ferdin âhiret kadar dünya 

hayatında da her yönden mutlu ve huzurlu olmasını arzu 

ettiği, Müslümanların sağlıklı ve güvenli bir toplum 

oluşturmasını dinî hayat için âdeta ön şart mesabesinde 

gerekli gördüğü için, başta beden temizliği olmak üzere 

maddî temizliği de dinî mükellefiyet kapsamında görmüş, 
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bu konuda ferde bir dizi ödev ve sorumluluk 

yüklemiştir.”214 

“İslâm kültüründe genel anlamdaki temizlik ile ibadet 

amaçlı temizlik birbirini tamamlar ve birlikte bir anlam 

ifade eder. Bu sebeple İslâm bilginleri temizliği maddî 

temizlik, hükmî temizlik ve mânevî temizlik şeklinde üç 

safhalı bir faaliyet olarak görmüşlerdir. Beden, elbise ve 

çevre temizliği şeklinde ifade edilebilecek olan maddî 

temizliğin de, genelde ibadete hazırlık ve ön şart olarak, 

kimi durumda ibadet olarak değerlendirilmiş olması, ona, 

İslâm kültüründe bir ibadet içeriği kazandırıldığını gösterir. 

Abdest ve gusül, hükmî temizlik kademesidir. Üçüncü 

kademede ise kişinin uzuvlarını gıybet, yalan, haram 

yemek, mala hıyanet etmek gibi günahlardan, kalbini haset, 

kibir, gösteriş, hırs ve benzeri kötü huy ve hastalıklardan, 

hatta benlik ve bilincini Allah’ın gayrısından (mâsivâ) 

temizlemesi gelir. Müslümanın kademe kademe arınması 

ve temizlenmesi, Allah’ın huzuruna böyle bir safiyet ve 

arılıkla çıkması öğütlenir.”215 

“Maddî temizlik İslâm dininin fevkalâde önem atfettiği 

bir konudur. Kur’ân-ı Kerîm’de çevrenin ve ibadet yerinin 

                                                 
214 Ali Bardakoğlu, İman ve İbadetler, T.D.V.Yayınları, (Y.Şafak 

Armağanı) s. 183. 
215 Ali Bardakoğlu, a.g.e., s. 184. 
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temizliğinden söz edilir, Allah’ın temizlik konusunda 

titizlik gösterenleri sevdiği bildirilir (el-Bakara 2/125; et-

Tevbe 9/108; el-Hac 22/26). Hz. Peygamber de “Temizlik 

imanın yarısıdır” (Müslim, Tahâret, 1), “Allah temizdir, 

temizliği sever” (Tirmizî, Edeb, 41), “Namazın anahtarı 

temizliktir” (Ebû Dâvûd, Salât, 73; Tirmizî, Tahâret, 3) 

buyurmuş; değişik vesilelerle beden ve çevre temizliğini 

emretmiş veya tavsiye etmiş, bu konuda davranışlarıyla 

ashabına ve bütün müslümanlara örnek olmuştur. İslâm’ın 

bu ısrarlı takibi neticesinde temizlik müslümanların 

hayatına dinî yönü de bulunan bir kültür ve gelenek olarak 

yerleşmiş, fıkıh kitaplarının ilk bölümünü temizlik (tahâret) 

konusu teşkil etmiştir. Bu bölümde ibadetlere hazırlık 

mahiyetinde ve onların ön şartı olan abdest, gusül, 

teyemmüm gibi hükmî temizliğin yanı sıra suların 

temizliği, dinen ve maddeten pis (necis) sayılan şeyler, 

temizlenme usulleri gibi konuların da ayrıntılarıyla ele 

alındığı görülür. Görünür kir ve pisliklerin giderilmesi 

“necâsetten tahâret”, abdestsizlik durumunun kaldırılması 

ise “hadesten tahâret” olarak adlandırılır. Her iki tür 

temizlik de ibadete hazırlık olmakla birlikte aralarında 

mahiyet farkı olduğu açıktır. Bu farkı göstermek üzere 

Türkçe ilmihal kitaplarında birincisine “maddî temizlik”, 
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ikincisine “dinî temizlik” veya “mânevî temizlik” 

denilmiştir.”216 

“Hz. Peygamberin bir sözü, abdestin ne kadar önemli 

olduğunu açıkça ortaya koyar: “Abdest sırasında 

organlarınız iyice temizlendiğinde, bu temizlik için 

kullandığınız her bir damla su, günahınızdan da bir parça 

götürür” (Müslim , Sahih, II / 4, 32, 41). Bir Müslüman 

sûfînin belirttiği gibi, yıkanmak sadece dış temizlik 

değildir, pislik maddî olduğu kadar manevî de olduğundan, 

bu aynı zamanda geçmiş günahlarından pişmanlık duymak 

ve gelecek için iyi kararlar almak demektir. Pişman olup 

tevbe etmek geçmişi temizleyip arındırır; Allah’ın 

yardımını dileyerek alınan karar ise bundan sonraki 

hayatında yapacakları hususlarla ilgilidir. Üstelik bunlar 

günah işleyen belli başlı organlarla alâkalıdır: Abdest 

bozma organlarımız cinsel günahları işleyebilirler, el yazar, 

ağız yer ve konuşur, burun koklar, gözler görür, yüz 

genellikle manevî baskılar yaparak yetkiyi kötüye kullanma 

aracı olur, kollar saldırır ve yakalar, baş plânlar ve komplo 

kurar, kulaklar işitir, ayaklar ise günahın ve Rabbimiz 

tarafından yasaklanmış bütün şeylerin yolunda yürür. Bu 

                                                 
216 Ali Bardakoğlu, a.g.e., s. 184.   
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sembolik ve ruhî yön, her organı yıkarken yapılan dualarla 

da kendini gösterir.”217  

Abdestin basit bir el-yüz yıkama işlemi olmadığının 

bilincinde olan mümin, abdest alırken gönülden “arınma”yı 

amaçlar. Abdest için su bulamayanların toprakla 

teyemmüm alması (Nisa, 4/53), amacın sadece maddi değil, 

aynı zamanda manevi temizlik olduğunu kanıtlar. 

Hz.Peygamber , abdest alırken “Allah’ım, beni tövbe 

edenlerden ve temizlenenlerden kıl” diye dua ederdi. 

Abdest, sadece vücut azalarını kir, pis ve pastan 

temizlemekle kalmaz, aynı zamanda iç dünyayı da arındırır. 

Mümin, her azasını yıkarken eliyle, ağzıyla, diliyle, 

gözüyle, kulağıyla, ayaklarıyla... bilerek ya ela bilmeyerek 

yaptığı tüm günahlardan pişmanlık duyup vazgeçmeye 

karar verir. 

Allah’ın divanına durmaya hazırlanan her mümin, 

elbette kendine çekidüzen vermeli; elbisesi de kalbi gibi 

temiz olmalıdır. Zira o miraca, Rabbiyle sohbete 

çıkmaktadır. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi 

takının (güzel ve temiz giyinin) (A’râf 7/31). 

                                                 
217 Hamidullah, İslama Giriş, s.106-107. 
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Mümin, namazda temiz ve güzel giyinip örtünmelidir. 

“Ve elbiseni temiz tut” (Müddessir, 74/4) ayetinin ifade 

ettiği anlamda, elini eteğini her türlü kötülükten çekmeli, 

cahili hayatta yaygın olan çirkinliklerden uzak 

olmalıdır.”218  

 Netice olarak “taharetin ruhu, Allah ile hemhal olmak, 

üns ve inşirah halidir,cerbeze halindeki düşüncelerin 

sönmesi,gönlü sıkıntıya sokan,hatırı meşgul eden,fikir 

dağınıklığına sebep olan,huzursuzluk ve feveran hali veren 

şeylerin sönmesidir.”219  

 

II.3. Namaz ve Sağlık 

II.3.1. Beden Sağlığı  

“Abdest alınan su sıcaksa damarı genişleterek, soğuksa 

daraltarak, özellikle kalpten uzak damarların esnekliğini ve 

zindeliğini sağlamaktadır. Su, bu arada yine ısı farkı 

sebebiyle dokularda yavaşlamış dolaşımdan ortaya çıkan 

besin birikimlerini de genel dolaşıma katarak, damar 

sertliğine ve hem de bu olayın beyin dolaşımına yansıması 

demek olan bunamaya karşı korumaktadır. Vücudun 

                                                 
218  Abdullah Yıldız, “Namaz: Tevhid İnancının Pratiği” İslam’a Giriş,   

s. 27 
219  Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 211. 
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korunma sistemi olan lenf dolaşımı, abdest uygulamasıyla 

sağlıklı bir işlerlik kazanmaktadır. Çünkü, abdest esnasında 

su ile temas kurulan uzuvlar, lenf sisteminin en önemli 

uyarılma noktalarım (burun arkası ve bademcikler, boyun 

yanları) içine almaktadır. Böylece abdest, vücudun 

hastalıklara karşı korunmasında ve dayanıklılık 

kazanmasında önemli bir etkide bulunmaktadır. Aynı 

şekilde, vücudun tümüne ait statik elektrik dengesinin 

çeşitli sebeplerle zaman zaman artması sonucu bir çok 

psiko-somatik hastalık oluşmaktadır. Statik elektriğin en 

olumsuz etkisi, deri altındaki minik kaslardadır. Bu 

kaslardaki gerginlik sebebiyle, yüzde ve bütün vücutta 

erken kırışmalar ortaya çıkar. Abdest vasıtasıyla bütün bu 

olumsuzlukların etkisinden sıyrılmak mümkün 

olabilmektedir. Nitekim, devamlı namaz kılanların 

ciltlerinde, abdestin sağladığı parlaklık ve güzellik kolayca 

fark edilebilmektedir.”220  

Namazdaki beden hareketleri vücuttaki bütün eklem 

yerlerini harekete geçirmektedir. Eklem ve kas ağrıları 

şeklinde kendisini gösteren romatizmal hastalıkların 

tedavisinde hekimler, namazdakine benzer kültür-fizik 

hareketleri tavsiye etmektedirler. Bu açıdan namazın, 

                                                 
220  H. Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 246-247. 
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kasların güçlenmesi ve eklemlerin normal faaliyetlerini 

sürdürmesinde önemli etkilerde bulunduğu rahatça 

söylenebilir.”221  

Öte yandan ağzın misvaklanması, ağız ve diş sağlığını 

korurken, günde 5 defa eşya ve mikroplara temas eden 

uzuvların yıkanmasıyla adeta koruyucu hekimlik sisitemi 

devreye girmektedir. 

Günde 5 defa camiye yürüyerek gidip gelen bir kişinin 

bu yürüryüşü bu gün doktorların “sağlık için yürüyün” 

tavsiyesinin 14 asırdır yapıldığına şahit oluyoruz. 

 

II.3.2. Ruhi Sağlık 

“Genel olarak ibadetler, insanın Allah’la, kendi 

kendisiyle, diğer insan ve yaratıklarla ilişkisini düzenleyici 

bir sistem olarak anlam kazanmaktadır, içinde yaşadığı 

âlemde “uyum” çabası içerisinde bulunan insan için 

ibadetler, bunun müşahhas şartlarını ortaya koyarlar. 

Gelişme ve olgunlaşmanın yolu, faaliyette bulunmaktadır. 

Her ibadet bir eylem, hareket ve etkinliktir. İslamî 

ibadetlerin her biri, kişiliğin belli yönlerinin gelişip 

                                                 
221  H. Hökelekli, a.g.e., s. 248.   
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olgunlaşmasını hedef alan ve biri diğerini tamamlayan tam 

bir “eğitim” programı olarak anlaşılabilir.  

İbadetler vasıtasıyla gerçekleştirilen iç disiplin, insanî 

arzular üzerine kurulan denetim ve sıra düzeni, dikkatin 

yoğunlaşması ve kendine hâkimiyetin artması sonucu 

otomasyondan uzaklaşma, mücadele, katlanma ve dayanma 

gücünün artışı, kötü eğilim ve alışkanlıklardan 

uzaklaşma… gibi davranış özellikleri ruh sağlığının önemli 

şartları arasında yer alırlar. Ruhî dengelilik ve kişilik 

bütünleşmesi, bu davranış özelliklerinin yerleşmesi 

ölçüsünde gelişip tamamlanır. Ayrıca, diğergamlık ve 

hayırseverlik duygularının gelişmesi, başka insanların 

durum ve sorunlarına alâkanın uyanması, başarılı bir 

sosyalleşmenin gerçekleştirilmesi, ruh sağlığını besleyen 

önemli kaynaklardandır.Mümin, Allah’a karşı görevlerini 

yerine getirmiş olmanın iç huzuru ve güvenliği içerisinde, 

gelecekle ilgili korku ve kaygılarından arınır. Böylece 

ibadetler hem sağlığı koruyucu ve hem de tedavi edici 

unsurlar içermeleri bakımından kişiliği destekleyici ve 

güçlendirici sistemler olarak etkide bulunurlar.”222  

Çağdaş dünyada bizi çevreleyen fiziksel ve psikolojik 

ortam ve bu ortama uygun psikolojik yanıtlarımız bizlere 

                                                 
222  Hayati Hökelekli, a.g.e., s.249. 
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istediğimiz mutluluğu sağlayamamaktadır. Çünkü, ruh 

sağlığımız için gerekli sıcaklığı sağlayan kişisel 

bütünlüğümüz ve ilişkilerimiz, içinde bulunduğumuz 

ortamda daima bizim kontrolümüzü aşan güçler tarafından 

parçalanma tehdidi altında bulunmakta ve 

aşındırılmaktadır. Modernliğin elimizden aldığı bizi ayakta 

tutan değerlerimizle birlikte benlik duygularımızın 

dayanaklarını da yitirmekteyiz.223 

Son yıllarda din psikolojisi alanında yapılan 

araştırmaların sonuçları; bireyin ahlâkî ve sevecen 

değerlerle yüklü, umutlu, başkaları ile ilişki kurabilme 

yeteneğine ve belirli bir özerklik duygusuna sahip kişisel 

bir benlik inşa etmesinin, ancak din ve dinsel değerlerle 

olanaklı olduğuna dair bir iman temelinde mümkün olacağı 

hakkında bilgi ve öneriler sunmaktadır. Bu araştırmalarda 

her türlü dinî ibadet ve yaşantının, insanın bireysel ve 

toplumsal hayatı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 

görülmektedir. Dini pratikleri yüksek düzeyde yerine 

getirenlerin diğerlerine göre daha mutlu ve hayatlarından 

daha memnun oldukları; aynı zamanda bir cemaate devam 

etmelerinin de bu kişilere bir güven verdiği, önemli ölçüde 

                                                 
223  Akif Hayta, H. Hökelekli, M. Akif Kılavuz, vd.,  “İbadetler ve Ruh 

Sağlığı”, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu 
Yay., Ankara, 2002, s.117. 
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iç huzuru sağladığı tespit edilmiştir, inanç ve ibadetlerle 

kişinin kendisini iyi, stresten uzak ve sağlıklı hissetmesi 

arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur.”224 

“İbadet fenomeni, bütün dinlerde, dindarlığın kendini 

gösterdiği genel boyutlardan birisidir ve insanların dinî 

yönelimlerinin dışavurumunu içermektedir. İbadet kavramı 

ile bir dinin mensuplarının yerine getirdikleri tüm özel dinî 

pratikler kastedilmektedir. Bütün dua, dinî ayin ve tören 

gibi tapınma şekilleri bu boyut içinde yer alır. Bireysel 

veya toplu olarak yapılan dinî pratik ve eylemler, kutsalla 

psikolojik bir ilişki biçimi olarak da görülebilir. Bu 

anlamda ibadetler insanların kendi benliklerinde psikolojik 

bir alan oluşturarak, manevi bir coşkunluk, kendinden 

geçme, huşu duyma ve huzur bulma, ya da en azından toplu 

halde ise katılanlarda bir heyecan yaratma gücüne sahiptir. 

Bütün dinî pratik ve eylemlerde her zaman duygusal bir 

motivasyon görülür, fakat bu dinî eylemlerin tek özelliği 

değildir. 

Dua ve ibadetler bireyi alçakgönüllü olmaya, huşu 

içerisinde ilahi olanı sonsuzu duyumsamaya, kendi 

sınırlarının farkında olmaya ve kendinin derin yönlerini 

keşfetmeye, benlik bilincini güçlendirmeye yol açar. 

                                                 
224  Akif Hayta, a.g.e., s. 117.  
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Ayrıca dua ve ibadetler bunalım anlarında içimizde 

sığınabileceğimiz bir dayanak yaratmaktadır. Sözcükler, 

sözel formüller, her türlü tapınma eylemi olarak ibadetler 

varoluşsal psikodinamikler açısından değerlendirirsek 

bireyin ölüm, özgürlük, soyutlanma, anlamsızlık gibi 

kaygılar ve derin yapıları anlamlandırıp çözmesinde, kısaca 

varolmanın gelirleriyle yüzleşmesinden kaynaklanan 

çatışmaları aşmasında çok önemli katkılar sağlar.”225  

“Duygu ve düşünceleri ifade etmenin en kapsayıcı ve 

derin manaları taşıyıcı olanı sembolik anlatımdır. Soyut 

gerçekliklerin en fazla dile getirildiği bir alan olan din 

alanında, kişi doğrudan görüp algılayamadığı Yüce 

Varlık’la ancak dua ve ibadetlerle sembolik bir ilişki 

içerisine girerek yakınlaşabilir. Kutsalla bu tür bir ilişki 

aynı zamanda bireysel ve toplumsal dayanışma sağlayan, 

birey için tedavi edici önemi olan pratiklerdir. Diğer 

dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de namaz ve hac gibi 

ibadetler İnsan-Allah ilişkisini dile getiren sembolik jestler 

ve bunlara eşlik eden sözlü formüller halinde 

düzenlenmiştir.”226  

                                                 
225 Akif Hayta, a.g.e., s.118 
226 Akif Hayta, a.g.e., s.121 
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“Dini tabiatlı eylemlerde her zaman yaratıcı bir unsur 

bulunmaktadır. Malinowski, yerliler üzerine yaptığı 

araştırmalarda, dinî ayin, tören ve ibadetlerin bireyin 

yaşamında sadece toplumsal bir olayın ifadesi olarak 

kalmayıp aynı zamanda zihinsel bir dönüşümü de 

sağladığını belirtir. Ona göre din ve dinî eylemler 

insanlarda karışık güdüleri manevileştirip birleştirerek 

bireye ruhsal bütünlük vermektedir. Özellikle en temel 

kaygı olan ölüm konusuna karşı dinî ibadet ve törenler, 

korkunun, dehşetin, moral çöküntüsünün merkezkaç 

kuvvetlerine karşı çalışır; bireyin ve grubun sarsılmış 

dayanışmasının yeniden kurulması, moralinin yeniden 

kazanılması için en etkili araçları sağlarlar.” 

“İbadetler genellikle kişilik ve karakteri düzenleyici ve 

dengeleyici sistemler olarak da anlaşılabilir, ibadetler 

bilinçli bir şekilde yapıldığında, kişiliğin gerek içe ve 

gerekse dışa dönük yönünün gelişmesine yardımcı olurlar. 

Kişinin ruh yapısına tesir etmemiş, yani içinde psikolojik 

bir olay olarak yaşanmamış bir ibadet gerçek ibadet 

olmaktan uzaktır. Bilinçli olarak Allah’ın karşısında 

olduğunu hisseden insan, daima Allah’ın kontrolünde 

olduğunu düşünerek kendini değerlendirir ve denetler. 

Diğer insanlarla ilişkilerine de bu zaviyeden bakar, saygılı 
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ve dürüst davranır. Kur’an-ı Kerim’in insanın kendisiyle, 

yakın çevresiyle ve diğer yaratılmışlarla barış içinde 

huzurlu bir şekilde yaşamasına yardım eden eylemleri 

niteleyen ‘salih amel’ kavramının anlamı burada işlerlik 

kazanır. Aynı zamanda ibadetler insana, bedensel ve ruhsal 

birtakım güçlüklere katlanmayı öğretirler. İnsanın bu 

zorluklara katlanarak ibadetlerini devamlı olarak yerine 

getirmesi, kişiliği oluşturan sabır, cesaret, merhamet ve 

yardımseverlik gibi diğer duyguları ve davranışları 

güçlendirir, geliştirir.”227  

“Henry Link, Dine Dönüş adlı kitabında yaptığı 

çalışmanın sonucunu şu şekilde aktarır: “Bir dine inanan ve 

mabetlere giden kişilerin şahsiyet karakteri, dine karşı 

ilgisiz ve mabetlere gitmeyenlere oranla çok daha sağlam 

ve ahlâki yönden de bu insanlar diğerlerine göre çok daha 

üstündürler.”  

İnsan günde beş defa Allah’ı zikretmeye çağırıldığında, 

dünyada başıboş olmadığını Allah’ın huzurunda bütün 

yaptıklarından hesap vereceği bir günün geleceğini 

hatırlayarak içsel bir oto-kontrol mekanizmasıyla kendini 

sorgular. Bütün davranışlarını bu sorgu süzgecinden 

                                                 
227 Akif Hayta, a.g.e., s.122. 
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geçirerek sorumluluk şuuru ile yerine getirir. Böylece 

ibadet hem sorumluluk şuurunun bir sonucu hem de bunun 

içselleşip genelleşmesinin bir sebebi olarak etkinlikte 

bulunabilir. Normal hayat ile ibadet yaşantısı arasındaki 

psikolojik farklar, kişide daha üst seviyede bir manevi ve 

ahlâki hayata istek ve özlem uyanmasında başlangıç 

noktası oluşturabilir. Bir bütün olarak ibadetler güçlüklere 

katlanma, sıradan benliği aşarak geliştirme, zorluklarla 

mücadele etme ve kendini yenileme ile sonuçlanan 

psikolojik bir olgunlaşmanın itici güçleri olarak değer 

kazanır.”228 

 

II.3.3.  Bir Örnek olarak İlahiyat Öğrencileri 

Üzerinde Yapılan Bir Araştırmanın 

Neticesine Göre: Dini Pratiklerden Namaz  

“İbadetlerin bireyin kendilik imgesine önemli 

katkılarının olduğu da bir gerçektir. Bu çalışmada özellikle 

namaz, dua ve tövbe ibadetlerinin gençlerde sağlıklı bir 

kimlik duygusunun oluşmasında belirgin bir rolünün 

olduğunu söyleyebiliriz. Namaz, dua ve tövbe 

ibadetlerinden etkilenme oranına göre bu ibadetlerin çok 

                                                 
228 Akif Hayta, a.g.e., s.123-124 
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boyutlu anlamlar ifade eden ve kişiliği derinden etkileyen 

dinî ritüeller olduğu bir kez daha vurgulanmış olmaktadır. 

İbadetlerini sürekli olarak yerine getiren kişilerin, 

bireysel ve toplumsal ilişkilerinde daha hoşgörülü ve yapıcı 

oldukları bilinen bir özelliktir. Çünkü ibadetler kişide iç ve 

dış kontrolü sağlayarak benlik arzularını engeller ve 

başkalarına karşı ölçülü ve saygılı olmaya sevk ederler.229 

 Araştırmamızda namaz kılmayan ve oruç tutmayanlara 

karşı gösterilen tavrın “iyi niyetli ve hoşgörülü yaklaşırım” 

şeklinde çıkması bu tezimizi desteklemiştir. Bu sonuçlara 

göre dindar gencin insani ilişkilerinde daha çok karşı 

tarafın dindar olup olmaması değil, kişilik özellikleri ve 

ahlâki davranışları belirleyici rol oynamaktadır. Yani 

öğrenciler dinî pratiklerin yerine getirilip 

getirilmemesinden çok insani ve ahlâki değerlere önem 

vermekte; kişisel ve toplumsal ilişkilerinde hoşgörülü ve 

yapıcı bir tutum sergilemektedirler. Bu gençler benzerlerine 

göre çalışmaya önem veren, başkalarını da eşit olarak 

düşünen, sorumluluk sahibi günlük hayatın geçici 

zevklerine çok fazla düşkünlük göstermeyen, kişisel 

                                                 
229 Akif Hayta, a.g.e., s. 140. 
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mahremiyet ve değerlere daha fazla önem veren bir yaşam 

tarzına sahiptirler.”230 

Örneklem grubunun geneliyle ilgili bulgulardan namaz 

ve dua ile psiko-sosyal uyum boyutları olan “kendini 

ifade”, “kendini kabullenme”, “kaygı”, “etkinlik”, 

“sosyallik”, “sorumluluk” sırasında yüksek düzeyde 

olumluluk oranları gerçekleşmiştir. Özellikle namaz ile 

sorumluluk, namaz ile sosyallik ve namaz ile kendini 

kabullenme arasındaki ilişki diğerlerinden daha yüksektir. 

Düzenli bir şekilde yerine getirilen namaz ibadeti İslam’a 

göre ibadetlerin en üstünüdür. Bir başka deyişle namaz 

İslam Dini’nin direğidir ve emirlerin en önemlisidir. 

Namaz, sürekli Allah’ı hatırlatır, O’nu bilincine sokar ve 

görev duygusu yükler. Toplu halde kılınan namazlar, 

insanlar arasında toplumsal bir bağlılık yaratır ve onu 

güçlendirir; arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik bağlarını 

kuvvetlendirir, kişiye bireysel yetersizliklerin üstesinden 

kolayca gelinebilecek bir ortam hazırlar.  

Bu gençler namaz, dua ve tövbe ibadeti ile kendini 

ifade eden, kendini kabullenen, kaygıdan uzak, etkin, 

sosyal ve sorumluluğunun farkında olan bir birey 

                                                 
230 Akif Hayta, a.g.e., s.140 
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durumuna gelirken kendini gerçekleştiren insanların 

özelliklerine de sahip olmaktadır. Kendini gerçekleştiren 

insanlar gerçeği olumlu biçimde algılarlar ve belirsizliğe 

katlanabilirler. Kendilerini, başkalarını ve olayları olduğu 

gibi kabul ederler. Düşünce, duygu ve davranışları içtendir. 

İyi bir doğaları vardır, yaratıcı verimli ve üretkendirler, 

insanlığın ortak mutluluğu ile ilgilidirler. Aynı zamanda, 

yaşamın gerçekçe, insancıl ve barışçıl amaçlara dönük 

eylemlerine, yoğun bir duyarlılık gösterirler. İnsanlarla 

doyurucu, kalıcı ve sevgi içinde iletişim kurarlar.”231  

Bayan ve erkeklerin durumuyla alakalı olarak denilebir 

ki,“ülkemizde cinsiyet ayırımı belirgin bir olgudur ve kızlar 

erkeklere göre daha hassas psikolojik ve sosyal bir yapıya 

sahiptirler; daha derin ve coşkusal içsel dünyaları vardır. 

Erkeklere göre daha fazla ruhsal ve sosyal etkilenime 

açıktırlar. Bu bağlamda aldıkları dinî eğitimin gereklerini 

yerine getirme sorumluluğu ile birlikte çevrenin 

düşüncelerine, yaşantılarına ve kılık-kıyafetlerine yönelik 

baskısı ve bunların getirdiği güçlükler kız öğrencileri 

erkeklere nazaran çok daha fazla gerilime ve strese 

zorlamaktadır.”232  

                                                 
231 Akif Hayta, a.g.e., s.143. 
232 Akif Hayta, a.g.e., s.146 
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“Araştırmanın sonuçlarına göre dini pratik boyutları 

olan namaz, oruç, dua ve tövbe ile psiko-sosyal uyum 

boyutları olan kendini ifade etme, kendini kabullenme, 

kaygı, etkinlik, sosyallik ve sorumluluk arasında anlamlı ve 

olumluluk düzeyinin de yüksek olduğu bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

İbadetler ile psiko-sosyal uyum arasındaki ilişkide 

özellikle namaz, dua ve tövbe ile kendini kabullenme, 

sosyallik ve kendini ifade etme boyutları arasındaki 

ilişkilerin ise, anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Sonuçta bu anlamlı korelasyonların yönünün de olumlu 

şekilde olduğu (yükseldiği) saptanmıştır.” 

“Ülkemizde gençlik gruplarının halletmesi gereken 

önemli sorunlarının olduğu bilinmektedir. Üniversite çağı 

da daha karmaşık ve güçlü bireysel ve yaşamsal gelişme 

gösterme; engelleri kendi çabasıyla aşabilme ve hayata yeni 

bir yön verme dönemidir. Genç insan bu döneminde din 

konusunda da hayatının diğer safhalarını etkileyecek bir 

tavır ve tutum geliştirme durumundadır. Bu araştırmada 

tartışılan ve yapılan benzer çalışmalarda da ortaya çıkan 

sonuçlara göre, ibadetlerini yerine getirme oranı yüksek 

olan gençlik kesimlerinde yaşanan dinî hayat ve yerine 
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getirilen ibadetlerin gençlere bu çağın getirdiği güçlükleri 

aşmada yardımcı olduğu tespit edilmiştir.” 

“Bu sonuçlara göre, dinî hayatı ve ibadetleriyle umut 

tazeleyen, hayatın anlamını yakalayan bu gençler, şiddetli 

sıkıntı, kaygı ve öfke duygularını, büyük olumsuz düşünce 

değişimlerini daha az yaşamaktadırlar. Ruh sağlığı 

açısından hayatın belki de en zor dönemi sayılan gençlik 

yıllarında dini inanç ve ibadetlerin, kişiye sorunlarının 

üstesinden gelecek bir güç verdiği, umut ve iyimserliğini 

artırdığı görülmüştür. Genç bireylerin ibadetleri yerine 

getirme oranı ile daha korkusuz yaşama ve hayatın 

zorluklarıyla başedebilme, mutluluğun işaretlerini 

yakalama ve kendini güçlü hissetme arasında pozitif 

ilişkiler bulunmuştur.”233  

 

                                                 
233 Akif Hayta, a.g.e., s.147 
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III. NAMAZ VE SOSYAL AHLAK: 

III.1.  Din ve Ahlak 

“Dinin üçüncü unsuru “ahlâk”tır. Dinin ilk iki unsuru 

olan inanç ve ibadet, kişinin doğrudan Tanrı ile teorik ve 

pratik bağlantı ve iletişimini sağlaması yönüyle insan-Tanrı 

ilişkisinin dikey-metafizik boyutuna ilişkin iken; ahlâk, 

inanç ve ibadet yoluyla tesis edilmiş bulunan insan-Tanrı 

ilişkisinin, dünyevî planda her türlü tutum ve davranışa 

yansıması olarak değerlendirilir. İnsanın başkalarına iyi 

davranması, onlarla iyi geçinmesi, kötülük etmemesi ahlâkî 

birer davranış olması yanında, aynı zamanda biçimsel 

ibadetler dışında Tanrı’nın hoşuna gidecek davranışlardır. 

Ahlâkın diğer bir boyutu ise Tanrı’ya olan inancın ve ona 

yapılan ibadetin içtenlik derecesine ilişkindir ki bu husus 

İslâmî terminolojide ihlâs ve ihsan diye anılır.”234 

“Her din, ferdin ve toplumun davranışını kendisinin 

açıkladığı hakikatlerle uyumlu hâle koymayı hedef alan 

ahlâki kaideler dile getirir. Dine inanan ve bağlanan kişi, 

düşünce ve davranışlarında iman ve ahlâkı bir bütün olarak 

yaşar.”235  

                                                 
234 İ.Kafi Dönmez,a.g.e.,s. 16-17.   
235 H. Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 103.   
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 “Din, bu inanç ister tabiatüstü ile ilgili ya da idealistik 

terimlerle ifade edilmiş olsun, görünmeyen bir dünyanın 

gerçekliğine apaçık veya kesin bir inanç birbirine bağlanan 

aklî, ayinsel, sosyal ve ahlakî unsurları açıkça ihtiva 

eder.”236  

“Din fertleri mukaddes duygu ve alışkanlıklarda 

birleştiren, toplumları yücelten ve geliştiren bir kurumdur. 

Din insanlara yön verip, onları iyi ve faydalı şeyler 

yapmaya yönelten bir hayat nizamıdır.” 

“Din aynı zamanda ahlâkî bir müessese olarak 

insanlara yön veren, en mükemmel kanunlar ve en sıkı 

nizamlardan daha kuvvetli bir şekilde kişiyi içten kuşatan, 

kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir. 

İnsanın psikolojik yapı ve yaşayışında karşılaştığı 

yalnızlık, çaresizlik, korkular, üzüntü ve sarsıntılar, 

hastalıklar, musibet ve felâketler karşısında ona ümit, 

teselli ve güven sağlayan en son sığınak din olmuştur. 

Ayrıca dinî yaşayışın insanı ruhî bunalımlardan koruduğu; 

kendisine ve çevresine karşı daha duyarlı ve dengeli yaptığı 

bilinmektedir. 

                                                 
236 Eric J. Sharpe, Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavramı, s.11. 



 168

Dindeki âhiret inancının hem dünya hayatındaki 

davranışlarda etkili olduğu hem de insandaki ebediyet 

duygusuna cevap verdiği ortadadır. 

İnsanlığın mânevî ve zihnî gelişmesinde dinin önemli 

payı vardır.”237  

“Başlangıçtan günümüze bir insan ve toplum gerçeği 

olan dinî inanç, bir yandan insanın iç dünyasına, diğer 

yandan da onun sosyal; yaşantısına katkı sağlar. Din 

duygusu insana güven, huzur ve sağlıklı bir yaşam sunar. 

İnsan, manevî anlamda, üstün bir güce inanmakla, 

içgüdülerinin ve maddenin esiri olmaktan kurtularak, ulvî 

bir güce bağlanmanın huzurunu yaşar. Ayrıca üstün bir 

varlığa inanmakla hem sonsuz bir hürriyete sahip 

olmadığını hem de korku ve endişelerden emin olarak, 

dengeli ve ilkeli bir hayat yaşama imkanı bulur.  

Dinî inanç insanın manevî dünyasını huzura 

kavuşturduğu gibi, toplum yaşamında da, insanları 

“mukaddes bir duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında 

birleştirerek”, sosyal dengenin tesisini temin eder. Dinî 

İnanç ve ahlakî normların canlı olduğu toplumlarda sosyal 

                                                 
237  Ömer Faruk Harman, İman ve İbadetler, TDV Yay., (Y. Şafak 

Armağanı), s. 7-8.  
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yapının sağlam olduğu, ahlakî ve hukukî suçların azaldığı 

gerçeği unutulmamalıdır.”238  

 “İnancı düzenleyen sahih bir din olmayınca kamil 

anlamda ‘iman’ olmaz. Sahih dinin kaynağı, tahrifata 

uğramamış vahiy bilgisidir. Tabiat boşluk kabul etmediği 

için, sahih imanın yerini sahteleri alır. Popüler kültür, her 

biri birer idol haline gelmiş bulunan medya yıldızları , pop 

sanatçıları, futbolcular vd., insanların ihtiyacı olan model 

rol fonksiyonunu görmektedirler. Bu çerçevede Batı 

sekülarizmi, kutsalın yerine profan olanı ikame etmeye 

başlar; dinin kesinlik veren bilgileri yerini falcılara, 

şarlatan medyumlara, burçlara ve astrolojik hurafelere 

bırakır; alışveriş, tüketim ve nesneleri temellük ile, 

bedensel hazlar, bireysel çıkar, başarı tutkusu ve büyüme 

modern paganizm olarak dinin açtığı boşlukları birer birer 

doldurmaya başlar. Başta siyaset olmak üzere sosyal hayat 

dinden arındırıldıkça, anlam arayışına hasım olan nihilizm 

ve ibahe düşüncesi ortalığı istila eder.”239 

Sosyal ahlaka uyarlayarak yazacak olursak, “Kâzımîye 

göre gelenek ve modernlik arasındaki bu kutuplaşma şu 

şekilde sıralanabilir: 

                                                 
238 Ali Akdoğan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte 

Dini Hayat, s. 130 
239 Ali Bulaç, “Avrupa ve Din”, Zaman Gazetesi, 17.09.2005.   
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• Organik Bütünleşme (Vahdet/Tevhit); Sun’î 

Parçalanmaya (Kesret) Karşı. 

• Yakin; Şüpheye karşı 

• Metafizik Derinlik yahut Gaybî Kemal; Pozitivist 

Yüzeyselliğe karşı 

• Kutsal Fikir ve Duygusu; Profan Materyalizme karşı 

• Eskatolojik (Uhrevi) Gerçekçilik; Dünyevi Naifliğe 

(Safdilliğe) karşı 

• Ruhî / Manevî Erdem; Ahlakî Rölativizme karşı 

• Hürleştirici Nesnellik; Kaçınılmaz Öznelliğe karşı 

• Tanrı merkezcilik; İnsan merkezciliğe karşı 

• Hikmetli Otorite; Pedagojik Anarşiye karşı 

• Manevi Tahakkuk (Ruhî İdrak); Epistemolojik 

Akılcılığa karşı 

• Ulûhiyette Özümsenici Yok oluş (Fena);Bilişsel -

Algısal Ferdiyetçiliğe karşı”240  

 

                                                 
240 Ali Coşkun, Sosyal Değişme Ve Dini Normlar, s. 98-99. 
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III.1.1. İbadetler ve Toplumsal Ahlak 

“İslâm, sadece vicdanda, gizlenmesi lazım gelen bir 

şey değildir. Fikir ve kalb sahasında kalarak, amelî bir 

surette yaşanmamış olan herhangi bir hakikatin ne kadar 

yüksek olursa olsun, önemli bir kıymeti yoktur. İnsan, 

inandığı bir hakikate dili ile tercüman olmaz ve onu fiilen 

yaşamağa çalışmaz, onu hayatta gerçekleştiremezse, hem 

ona olan iman ve sevgisi yavaş yavaş kuvvetini kaybeder, 

hemde kalp ve vicdanının emrine tâbi faal bir unsur 

olmaktan çıkar. Bunun içindir ki, İslâm Dini, yalnız nazarî 

ve itikadî esasları değil, amelî hükümleri de talim ve teşri 

etmiştir. Bir müslüman, yalnız iman ile mükellef olmayıp 

inandıklarını diliyle söylemek ve onların icaplarını iş ve 

tatbik sahasında göstermek ve hayatta: onları yaşamakla da 

mükelleftir. Allah’a olan imanımız, öncelikle dilimizde, 

sonra da işlerimizde ve hareketlerimizde tecelli edecektir. 

Çünkü İslâm tam manâsıyla bir hayat dinidir. Kalbin en 

derinliklerinden başlayarak onu tamamen saracak olan 

iman, dilden taşacak, sonra bütün vücuda ve muhitine, 

yayılacaktır. Bu sebeple İslâm’ın esası iman ve hedefi 

ahlak ve iç güzelliğidir.”241 

                                                 
241 Vecdi Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali, I.Cilt, s.5. 
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“Kişinin takva duygusuyla Allahın rızasını gözeterek 

yaptığı, gerek kendisinin gerekse başkalarının dünya ve 

ahreti için hayırlı davranışlar, hayırlı sözler, bedeni ve mali 

fedakârlıklar, hatta iyi niyet samimi duygu ve düşünceler 

de genel anlamda ibadet kapsamına girmektedir. 

İbadetlerin yalnız ferdin Allah katındaki derecesinin 

yükselmesini, manevi hayatının zenginleşmesini 

sağlamakla kalmayıp kişinin kendi iç dünyasına ve 

davranışlarına, aileden başlamak üzere çeşitli derecelerde 

toplumsal hayata da olumlu katkılar sağladığı kabul 

edilmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde makbul bir 

ibadetin bu tür sonuçlar doğuracağı belirtilmektedir.”242  

“Diğer taraftan ibadetler, insanın ruhî ve manevî 

terbiyesine de hizmet eder. Başkalarına karşı kötü duygu ve 

düşüncelerden arınmasını sağlar. Başkalarıyla olan 

ilişkilerinde haksızlıklardan sakınmasına yardımcı olur. 

Her din, ferdin ve toplumun davranışını kendisinin 

açıkladığı hakikatlerle uyumlu hâle koymayı hedef alan 

ahlâki kaideler dile getirir. Dine inanan ve bağlanan kişi, 

                                                 
242 Mustafa Çağrıcı, İbadet Ahlak ve Tasavvuf, TDVİA., 23.Cilt, s.11. 
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düşünce ve davranışlarında iman ve ahlâkı bir bütün olarak 

yaşar.” 243  

“Ayrıca, birey ve toplum hayatıyla ilgili konularda 

doğruluk, adalet, emniyet, karşılıklı hak ve sorumluluklara 

riayet etme gibi genel hukuk ve ahlak ilkeleriyle de 

insanlar, bireysel ve toplumsal açıdan geliştirilmek 

istenmiştir. Böylece insanın, hem diğer insanlarla hem de 

Allah ile olan ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerlere 

ulaştırarak, erdemli bir toplumun kurulması hedeflenmiştir. 

Bu durum, İslam’ın tevhid anlayışının da tabii bir 

yansıması niteliğindedir.” 244  

“Hz.Peygamber, “Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel 

olanınızdır.” (Buhari, Edep 39)buyurmuştur. Güzel ahlak, 

semahat ve adaletle ilgili, hasletlerin tümünden ibarettir. 

Çünkü güzel ahlak; cömert olmak, zulmedeni affetmek, 

tevazu göstermek, haset, kin ve öfkeyi terk etmek gibi 

hasletleri içine alır. Bunların tamamı, semahat sıfatından 

doğar. Keza güzel ahlak; insan sevgisini, sıla-i rahimi, 

insanlarla güzel geçinmeyi, muhtaçlara yardımcı olmayı 

                                                 
243 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s.103 
244 Ferhat Koca, a.g.e., s.259 



 174

içine alır. Bunlar ise adalet sıfatından doğan hasletlerdir.” 
245  

Öte yandan “dini topluluk içinde sağlam bir ahlakın 

sürdürülmesi meselesi, onu ekonomi alanına götürmektedir. 

Anlaşmalarda adalet, ölçü ve tartıda doğruluk, verdiği sözü 

tutma, mal iktisabında iyi niyet, tefeciliğin yasaklanması, 

mülkiyete saygı gibi dini emirleri bu çerçevede 

değerlendirmek gerekecektir. 

Esasen her dinin sosyal ahlakı mevcuttur” 246 

 

III.1.2.  Namaz İbadeti ve Toplumsal Ahlak  

Namaz, İslamın beş temelinden biridir. Namaz, bir 

muttekîde bulunması gereken üç önemli vasıftan biridir. 

Diğer ikisi ise gayba iman ve infâk etmedir. (Bakara: 2/3) 

Namaz, kötü ve iğrenç şeylerden insanı vaz geçirir. 

(Ankebut: 29/45) Çünkü namaz, insanın gönlünü Allah’a 

bağlar. Gönlü Allah’a bağlı kişi de günah işlemekten, 

hayasızlık yapmaktan çekinir. O, her zaman temiz, her 

zaman arınmış olarak Allah’a ulaşmak ister. Bu nedenle 

                                                 
245  Dihlevi, Hüccetullahi’l- Baliğa II., Cilt, s. 259. 
246  Ünver Günay,“Gabriel Le Bras’a Göre Din Sosyolojisinin Araştırma 

Alanları Ve Yöntemleri”, EÜSBED., Sayı: 2 ,1988 s.20. 
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kötülüğün ve hayasızlığın kiri, namaz kılan mü’mine 

ulaşmaz. Çünkü namaz,kötü ve çirkin şeyleri bırakmaya 

vesiledir.247  

“Namaz sosyal davranışları kontrol eden, bireyleri 

olumlu yönde motive eden bir yapıya haizdir. Kişiye 

özsaygı ve güven aşılar, sapkın davranışlardan alıkor, 

karşıdakini düşünmeye sevk eder, samimiyet ve muhabbeti 

tesis eder, manevi değerlere bağlılığı artırır, kolektif bilinci 

geliştirir. 

Günde beş vakit namaz kılmak, günlük hayatın akışını 

beş defa durdurarak Allah’ın huzuruna çıkmak demektir. 

Dünyevi zaafların, şeytani arzu ve isteklerin, gönlümüzü 

doldurmaya başlayan kibir ve gurur gibi duyguların, 

nefsani ihtiras ve tutkuların çekim alanından ancak namazla 

uzaklaşılabilir. Allah’ı, ahireti, ölümü, hesap gününü 

hayatın hızlı koşusu içinde unutanlar, bunları ancak 

namazla hatırlar.”248  

“Namaz kılan kişinin kılmayan kişiye göre bazı 

kazançları vardır. Bu kazançlar; temizlik, kalp huzuru, 

vakitlere dikkat, disiplin ve sosyal yönü daha düzgün 

olmalıdır. Bunlara ilaveten namazın insan hayatındaki en 

                                                 
247 Celal Kırca, İslami Kavramlar, s. 561-562. 
248 Abdullah Yıldız, a.g.e., s. 273.  
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önemli fonksiyonu: kibri kırmak, kardeşlik duygusunu 

güçlendirmek ve Allah rızası için bir iş yapmaya 

alıştırmaktır. İnsanı kötülükten alıkoyan namaz, mutlak 

anlamdaki namazdır. Zira ibadetlerin asıl amacı da ahlakı 

güzelleştirmek ve Allah ile beraber olmaktır.249 

“İnsan, ibadet esnasında kendini, çıkarlarını kinlerini 

unutur, bu dünyada ait olan tutkularından biraz olsun 

kurtulur, zengin, yüce ve ulu varlığın nuru ile aydınlanmak 

gibi, kusurlu ve zavallı kişiliği bir an için olgunlaştıran ve 

yetkinleştiren kutsal ve asil duygularla bezenir, ibadet 

esnasında ruhun umutları, tesellileri, tinsel kuvvet ve 

güveni, canlanır, bilinçlenir ve faniliğin âciz ruhlarla 

yüklemiş olduğu korkular silinir, kaybolur. 

Kendilerini, vicdan, akıl ve bilgileriyle yüceltme 

seviyesinde olmayanlar, büyüklerin büyüğü, yücelerin 

yücesi olan mutlak varlık önünde kibirden, övünmekten, 

başkalarını hor görmekten umutsuzluk yeis ve 

kötümserlikten ruhlarını ancak ibadet sayesinde arındırırlar; 

affetmek acımak ve sevmek gibi ahlâksal duyguların en 

yükseğiyle kendilerini değerlendirebilir.”250  

                                                 
249 Celal Kırca, İslami Kavramlar, s.562. 
250 Cemil Sena, Hz. Muhammed’in Felsefesi, s.294. 
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“Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın, insanların 

ibadetine de ihtiyacı yoktur. Aksine buna muhtaç olan 

insandır. Çünkü ibadetler her şeyden önce insan hayatını 

disiplin altına alır. İnsanın belli zamanlarda yerine 

getirmekle yükümlü olduğu ibadetler, insanı başı boşluktan 

ve sorumsuzluktan kurtarır. Her işinde Allah’ın gözetim ve 

denetimini gönlünde duymasını sağlar. Sorumluluk 

duygusu böylece gelişen insanın toplum içindeki 

davranışları ve olaylar karşısındaki tavırları ölçülü olur. 

“Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 

araştırmada, dinî eğitimle yetişen ilahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin, “çalışmadan mutluluk duyma”, “düzenli 

derslere çalışma ve takip etme” bakımından diğer fakülte 

öğrencilerinden önde geldikleri görülmektedir. Aynı 

şekilde bunlar, boş zaman konusunda daha az talepkâr 

durumdadır. Köşe dönmecilik yerine emeğe dayalı çalışma 

ahlâkını benimseyen İlahiyat öğrencileri, kendi çıkarını 

önde tutma yerine el sever bir eğilim taşımakta, sırf 

tüketime dayalı bir yaşam tarzını reddetmekte, dünyevî 

hazlara en alt düzeyde önem vermekte, idealist yönelim 

bakımından en üst düzeyde bulunmaktadırlar. Aynı şekilde 

cinsel saflık ve iffetin korunmasına da birinci derecede 

önem vermektedirler. Sonuç itibariyle bu araştırma, 
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çoğunluğu hedonist/narsist bir yaşam biçimini tercih eden 

diğer üniversite öğrencilerinden farklı olarak püritan bir 

ahlâkı benimsediklerini ortaya koymaktadır. Yine 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir başka 

araştırmada da, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin aile 

değerlerine bağlılık, dürüstlük, büyüklere saygı gibi 

geleneksel değerlere önem verme bakımından diğer fakülte 

öğrencilerinden belirgin bir şekilde farklılaştıkları 

görülmektedir.”251  

 

III.1.2.1.  Dini Pratiklerin Tefrikayı Önlemedeki 

Rolü 

“Mehmet Akif’e göre, sosyal bünyemizdeki önemli 

hastalıklardan birisi de tefrikadır. Tefrikayı iki kısımda 

mütalaa etmek mümkündür, ilki, toplum içinde çeşitli 

nedenlerle post kavgaları, menfaat çatışmaları, grupçuluk, 

komitecilik, kişisel ihtiraslar ortaya çıkan ayrılık, ikincisi 

de, millet ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan 

kavmiyetçilikten doğan ayrılıktır. 

Toplum içinde tefrikayı önleyici, cemaatleşmeyi, 

vahdeti sağlayıcı bunca ibadetlere rağmen, sosyal 

                                                 
251 H. Hökelekli, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu 

Yay., Ankara, 2002, s. 23.   
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bütünleşmenin sağlanamaması Mehmet Akif’e göre, 

İslâm’ın değer hükümlerinin aslî hüviyetlerinden sapma, 

özünden uzaklaşma, İslâm’ın bütüncül yaşanmaması, bir 

iki farzının o da yarım yamalak yerine getirilmesi 

yüzündendir. Hâlbuki “namazlar, zekâtlar, oruçlar, haclar, 

teâvünler, vatan-ı İslâm’ı müdafaa için hazırlıklar, cihadlar; 

tefrikadan, şakavetten çekinmeler, vahdetler, uhuvvetler; 

birbirine karşı merhametler, şefkatler, fisebilillah infaklar... 

hepsi ayrı ayrı farzdır.”  

“İkinci husus ise, kavmiyet düşüncesinin Müslümanlar 

arasındaki birliği bozacağı, millet ve vatan bütünlüğünü 

parçalayacağıdır. “Felaket-i hazıranın namütenahi esbabı 

var ki en birincisi kavmiyet yüzünden meydan alan 

tefrikadır. 

Hâlbuki “din-i mübin kavmiyet, cinsiyet gibi insanları 

birbirinden uzaklaştıran esbabı aradan kaldırarak, dünyanın 

muhtelif noktalarındaki cemaatleri birleştirmiş iken, biz 

kalkıyoruz da aynı toprakta yaşayan cemaat-ı İslamiyeyi 

kavmiyet hissiyle parçalamak istiyoruz.”252  

                                                 
252 Mehmet Bayyiğit, “Mehmet Akif’te Din ve Toplum Sorunu”, 

SÜİFD., Sayı:8, Konya, 1998. 
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“Wilson’a göre toplumun bozulması ve dinin değer 

kaybetmesi toplumsal düzensizliğin artmasına neden 

olacaktır: 

“Suç işlemenin, vandalizmin [tahripkârlık], nevroz ve 

zihinsel bozuklukların çoğalması; boşanma oranının 

yükselmesi; uyuşturucu, alkol ya da kumar gibi kötü 

alışkanlıkların yaygınlaşması; toplumdan kopma, yalnızlık 

ve intiharın artması...” gibi acı neticeler doğuracaktır.253  

 

III.1.2.2. Dini Pratiklerin İntiharı Önlemedeki Rolü  

 “Durkheim’e (1897) göre çağdaş toplumda intihar, ya 

sosyal gruplarla bütünleşme eksikliği sebebiyle bencil 

(egoistik) ya da endüstrileşmeden kaynaklanan hızlı sosyal 

değişme ve bireylerin toplum tarafından denetim altına 

alınamaması sebebiyle anomiktir. Hipotez şu şekildeydi: 

Roma Katolik kilisesi müntesipleri Protestanlara göre daha 

az oranda intihara teşebbüs etmektedirler. Çünkü onlar, 

inançları ve ibadetleri paylaşmak suretiyle kiliseye daha 

güçlü şekilde bağlanmaktadırlar. Buna karşılık Protestanlar, 

dinin bireysel yorumuna önem vermektedirler. Gerçekten 

                                                 
253  Ian Thompson, Odaktaki Sosyoloji, (Din Sosyolojisine Giriş), Çev.: 

Bekir Zakir Çoban, Birey Yayınları, İstanbul, 2004, s.50. 
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de 19. yüzyılda Avrupa’daki Roma Katolik ülkeler, 

diğerlerine göre daha düşük intihar oranlarına sahiptiler.”254   

“Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma 

bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bu araştırmaya göre, dindar 

gençlerin, dindar olmayanlara göre daha “uyumlu” ve 

“sorumluluk sahibi” oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum, 

dinin gençleri hem bireysel hem de sosyal yabancılaşma ve 

anomiden koruyucu etkisini açığa çıkaran araştırmalar 

gözönüne alındığında daha da belirginlik kazanmaktadır. 

Dine önem veren ve dinî ibadetlerini yerine getiren 

öğrencilerde bireysel yabancılaşma ve anomi ancak alt 

düzeylerde seyrederken, dine az önem veren ve dinî 

ibadetlerini yerine getirmeyenlerde yüksek düzeyde anomi 

ve yabancılaşmaya rastlanmaktadır.” 255 

 

III.1.2.3. Dini Pratiklerin Yardımlaşma ve 

Dayanışmadaki Rolü  

 

“Fedakarlık ve yardım hakkında daha sağlam delillere 

ulaşmak için davranışsal bulgulara yönelmek 

                                                 
254  B.B.Hallahmi, “Dindarlığın-Etkileri, Bireysel Düzey”, Çev: Adem 

Şahin, SÜİFD, Bahar Sayı: 2001, Konya s.177-178. 
255 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 22. 
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durumundayız. Para bağışında bulunma, fedakarlık ve 

yardım severliği ölçmek için uygun bir davranıştır. Bir 

Amerikan kamuoyu araştırması, kiliseye hiç devam 

etmeyenlerin gelirlerinin % 0.8’ini ihtiyaç sahiplerine 

yardım olarak verirken ayda bir veya iki defa kiliseye 

gidenlerin % 1,5 her hafta gidenlerin ise % 3,8’ini 

bağışladıklarını tespit etmiştir. (Myers, 1992).  

 Dini tecrübe, bireyi diğer insanlara karşı daha olumlu 

tutumlara ve onlara karşı yardım hissine sevk etmektedir. 

Ayrıca ibadet, insanları kendilerine kötülük yapanları 

affetmeye yönlendirmektedir.” 256  

 

III.1.2.4.  Dini Pratiklerin Moral Değerleri 

Yükseltmedeki Rolü 

“Dindarlığın göstergelerinin insanların hayatına 

belirleyici hatta bazı durumlarda çok güçlü etkisinin 

olduğunu gördük. Buna göre dindarlık mutluluk, sağlık, ruh 

sağlığı, intihar, özgeci fiiller ve seks davranışlarını 

etkilemektedir. Bazı durumlarda ise en güçlü etkiye sahip 

olan dindarlık boyutu, ruh sağlığı ve mutluluk gibi konuları 

etkileyen iç güdümlü dindarlıktır. 

                                                 
256 B.B. Hallahmi, a.g.m., s.180-182. 
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Bireyler için dindarlın faydaları, belirgin şekilde ruh 

huzuru sağlayan inançlar ve daha disiplin altına alınmış bir 

hayata ve düzenli bir aileye açık destek veren emirlerden 

kaynaklanmaktadır. Psikolojik din teorileri, hem hayata 

anlam ve düzen kazandırma ve ölümün üstesinden gelmeyi 

temin etmeye yardım eden imanın mesajı ve hem de sosyal 

destek, ortam kavramları yoluyla destek ve gönül ferahlığına 

vurguda bulunurlar. 

Dini bağlılık, bireysel yalnızlık ve sosyal kaosa karşı 

etkili bir tepki olabilir (krş, Burris ve diğ 1994; Paloutzian ve 

Ellison, 1982) İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında ve 

bugün çoğu kalabalık insan topluluklarında bölgesel dini 

cemaat, sosyal destek ve istikrarın önemli bir kaynağıdır.” 257  

“Dinî inanç ve ibadetlerin gençlerin ruh sağlığı 

üzerindeki olumlu etkileri SEDAR araştırmasında da açıkça 

görülmektedir. Lise 2 öğrencilerinin %71,8’i, dinî inanç ve 

ibadetlerin ruh sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Aynı şekilde; “günlük hayatınızdaki kişisel, 

ruhsal ve toplumsal sorunlarınızla baş etmede dinî inanç ve 

değerlerinizin size güç verdiğini hissediyor musunuz?” 

sorusuna öğrencilerin %75,6’sı olumlu cevap vermişlerdir. 

Dindar gençlerin, psikolojik ve sosyal olaylar karşısında 

                                                 
257 B.B.Hallahmi, a.g.m, s.187. 
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“uyum” düzeylerini arttıracak pek çok imkana sahip olduğu 

söylenebilir. Çünkü dinî inanış ve anlayışlar çerçevesinde bir 

yönelime sahip olanlar, kendi sınırlı hayat alanlarının bilinci 

içerisinde Allah’la işbirliği içerisinde bir tutum geliştirerek, 

hayatın güçlükleriyle baş edebilmektedirler.” 258  

“İbadet fenomeni, bütün dinlerde, dindarlığın kendini 

gösterdiği genel boyutlardan birisidir ve insanların dinî 

yönelimlerinin dışavurumunu içermektedir. İbadet kavramı 

ile bir dinin mensuplarının yerine getirdikleri tüm özel dinî 

pratikler kastedilmektedir. Bütün dua, dinî ayin ve tören 

gibi tapınma şekilleri bu boyut içinde yer alır. Bireysel 

veya toplu olarak yapılan dinî pratik ve eylemler, kutsalla 

psikolojik bir ilişki biçimi olarak da görülebilir. Bu 

anlamda ibadetler insanların kendi benliklerinde psikolojik 

bir alan oluşturarak, manevi bir coşkunluk, kendinden 

geçme, huşu duyma ve huzur bulma, ya da en azından toplu 

halde ise katılanlarda bir heyecan yaratma gücüne sahiptir. 

Bütün dinî pratik ve eylemlerde her zaman duygusal bir 

motivasyon görülür, fakat bu dinî eylemlerin tek özelliği 

değildir.259 

                                                 
258 Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 22. 
259 Akif Hayta, “İbadetler Ve Ruh Sağlığı”, Gençlik, Din ve Değerler 
Psikolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002, s.118. 
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Dua ve ibadetler bireyi alçakgönüllü olmaya, huşu 

içerisinde ilahi olanı sonsuzu duyumsamaya, kendi 

sınırlarının farkında olmaya ve kendinin derin yönlerini 

keşfetmeye, benlik bilincini güçlendirmeye yol açar. 

Ayrıca dua ve ibadetler bunalım anlarında içimizde 

sığınabileceğimiz bir dayanak yaratmaktadır. Sözcükler, 

sözel formüller, her türlü tapınma eylemi olarak ibadetler 

aroluşsal psikodinamikler açısından değerlendirirsek-

bireyin ölüm, özgürlük, soyutlanma, anlamsızlık gibi 

kaygılar ve derin yapıları anlamlandırıp çözmesinde, kısaca 

varolmanın gelirleriyle yüzleşmesinden kaynaklanan 

çatışmaları aşmasında çok önemli katkılar sağlar.” 260  

 

III.1.2.5.Dini Pratiklerin Cinsel Sapmaları 

Engellemedeki Rolü 

“Bulgulara göre namaz kılma arttıkça “karşı cinsle 

ilişki” alt ölçek puanlarında düşüş görülmesi, dinin bu 

konudaki emir ve yasaklarına uygun bir paralellik 

göstermektedir. Çünkü İslam dinine göre karşı cinsler 

arasındaki ilişkileri sınırlandıran, gerektiğinde yasaklayan 

emirlere uymak, kişinin imanı ile amelleri arasında 

                                                 
260 Akif Hayta, a.g.e., s.118. 
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bütünlüğünü ifade eder. Bu aynı zamanda sosyal ilişkilerde 

etkili olabilecek değer ve norm işlevi de görür.”261  

“Dinî inançları güçlü olan gençler, cinsel dürtülerini 

kontrol altına alabilmekte, cinsel sapma ve aşırılıklardan 

kendilerini koruyabilmekte, evlilik öncesi ve evlilik dışı 

cinsel ilişkilerden uzak durarak, iffet ahlâkını tercih 

etmektedirler. Ekşi’nin üniversiteli öğrenciler üzerinde 

yaptığı araştırma, dinî inancı kuvvetli gençlerin %75’inin 

evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşı olduklarını 

göstermektedir. Dinî inancı olmayan ateist gençlerde bu 

oran,%23 tür. 

 Üniversiteli kız öğrencilerle sınırlı bir başka 

araştırmada da flört, cinsel sapmalar, bekâret, cinsel içerikli 

yayınlar, kürtaj ve doğum kontrolü, evlilik dışı cinsel 

ilişkiler gibi konularda dindar genç kızların tutum ve 

davranışlarının, düşük seviyede dindar ya da dindar 

olmayanlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmektedir. Bu farklılaşma, dindar genç kızların 

cinselliği kendi arzu ve isteklerine göre değil, dinin ve 

geleneklerin telkin ettiği ahlâki standartlar içerisinde 

algılama ve yaşama yönünde kendisini göstermektedir.”  

                                                 
261 Veysel Uysal, “Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum, Davranış ve 

Şahsiyet Özellikleri”, MÜİFV. Yayınları, Yayın No: 111, İstanbul, 
s.137. 
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    “A.B.D’de yapılan bazı araştırmalar dinin cinselliği 

kontrol edici ve düzenleyici bu etkisinin farklı din ve 

toplumlarda benzer tarzda işlediğini göstermektedir. Bu 

araştırmalardan birisinde lise öğrencilerine uygulanan bir 

ankette, çok dindar öğrencilerin daha az dindar olanlara 

göre cinsel ilişkiden daha uzak durma eğiliminde oldukları 

tespit edilmiştir. 1970-80 yılları arasında konuyla ilgili 

araştırma sonuçlarının değerlendirildiği diğer bir çalışmada 

da, dindarlık derecesi ile cinsel ilişki olayı arasında tutarlı 

bir ters ilişkinin varlığından söz edilmiştir ve ayrıca 

araştırmacı kolej öğrencileri üzerinde bizzat yaptığı bir 

araştırma ile bu ilişkinin gerçekliğini ortaya koymuştur. Bir 

başka araştırmada da, dindarlık düzeyi yüksek olan 

ergenlerin cinsel davranışlarla daha az meşgul oldukları 

anlaşılmıştır. Yahudi bir grup üniversite öğrencisi üzerinde 

yapılan bir diğer araştırmada da, dinî pratikleri daha çok 

yapan ve dinin güç ve otoritesini kabul eden öğrencilerin 

evlilik öncesi cinsel ilişkiyi daha az onayladıkları ortaya 

çıkarılmıştır.”262  

 

                                                 
262 H. Hökelekli, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu 

Yay., Ankara,2002,, s. 25.  
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IV. NAMAZ VE SOSYALLEŞME   

“Sosyalleşme, dinin evrensel antropolojik bir 

durumuna, bilincin ve vicdanın sosyal süreçlerdeki 

bireyselleşmesine dayanır ve tarihsel bir sosyal düzenin 

temelini oluşturan anlam bünyesinin içselleştirilmesinde 

hayata geçirilir. Bu anlam yapısını, bir dünya görüşü olarak 

isimlendireceğiz.” 263 

“Sosyal öğrenme ömür boyu süren bir süreçtir. 

Komşuluk, okul ve dini kurumlarda insanlar için önemli 

sosyalizasyon araçlarıdır. İş ve meslekteki siyaset ve 

dindeki tüm formlar, sosyal kişinin değişme ve gelişmesini 

sürekli etkiler.”264 

“Toplumsallaşma süreci, kişilerde doğumla başlar, 

ömür boyu devam eder ve ancak ölümle sona erer. Bu 

nedenle sübjektif olarak beşikten mezara kadar uzanan bu 

uzun ve karmaşık dini formasyon (biçimlenme) süreci 

içinde analitik olarak birtakım etaplar ayırt etmek 

mümkündür: çocukta ilk dini bilincin uyanışı ve gelişmesi, 

                                                 
263  Thomas Luckman, Görünmeyen Din, Modern Toplumda Din 

Problemi, Çev.: Ali Coşkun ve Fuat Aydın, Rağbet Yayınları, 
İstanbul, Mart, 2003, s.46. 

264  J. Fichter, Sosyoloji Nedir? Çev.: Nilgün Çelebi, Anı Yayınları, 7. 
Baskı, Ankara, 2004, s. 33.    
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gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri gibi…”265 Her 

dönemde kişiyi etkileyen ve yönlendiren etkili olan 

sosyalizasyon araçları görülmektedir. 

“En genel mahiyetteki ortak nitelikleri dikkate 

alındığında bir din, ona inananlarla kutsal arasında kurulan 

bağla belirlendiğine göre, toplum içinde objektifleşen ve 

üyelerin ortak malı haline gelen dini tecrübe, bir inançlar 

ve pratikler sistemiyle bir müminler cemaati içinde 

organize olur.” 266 

“Sosyalleşmenin fonksiyonu; kişinin muhtaç olduğu 

istidat ve disiplini sağlamak, geliştirmek, toplumun iştiyak 

ve arzularını, değerler sistemini, idealleri ona geçirmek ve 

özellikle sosyal hayatta oynayacağı “rolleri” kişiye 

öğretmektir. 

Sosyalleşme sayesinde insan, toplumun ortaya koyduğu 

tavır ve hareket modellerini, örnekleri ve düşünme 

biçimlerini öğrenmektedir. Böylece sosyalleşme kişinin 

toplumsal kültürle bütünleşmesini ve içinde yaşadığı 

toplumla uyum sağlamasını mümkün kılan bir 

mekanizmadır.” 267  

                                                 
265 Ünver Günay, Erzurum…, s. 244. 
266 Ünver Günay, a.g.e., s. 70. 
267 S. Dönmezer, a.g.e., s. 122.   
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“Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma 

bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bu araştırmaya göre, dindar 

gençlerin, dindar olmayanlara göre daha “uyumlu” ve 

“sorumluluk sahibi” oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum, 

dinin gençleri hem bireysel hem de sosyal yabancılaşma ve 

anomiden koruyucu etkisini açığa çıkaran araştırmalar 

gözönüne alındığında daha da belirginlik kazanmaktadır. 

Dine önem veren ve dinî ibadetlerini yerine getiren 

öğrencilerde bireysel yabancılaşma ve anomi ancak alt 

düzeylerde seyrederken, dine az önem veren ve dinî 

ibadetlerini yerine getirmeyenlerde yüksek düzeyde anomi 

ve yabancılaşmaya rastlanmaktadır.268 

 

IV.1. Sosyalleşme ve Sosyal Dayanışma  

“İbadetlerin birçoğu cemaat hâlinde uygulamaya konur. 

Bunun önemi, en fazla müminler arasında “birlik 

şuuru”nun uyanmasıyla kendisini gösterir. Çağdaş insanın 

duygusal gerginliğinin temel konularından birisi 

“kalabalıklar içerisinde yapayalnız olma” hâlidir. Bu hâl 

çoğu kişide huzursuzluk ve bunalımlar yaşatan, aşırı 

ferdîleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

                                                 
268 H. Hökelekli, Gençlik, Din Ve Değerler Psikolojisi, Ankara Okulu 

Yay., Ankara, 2002, s.22. 
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İbadetler, kişiyi Allah’la olduğu kadar, diğer insanlarla 

da yakınlaştırmaktadır. Benzer duygu ve düşüncelere sahip 

olarak, ortak tek bir amaç için bir araya gelmiş olan insan 

kalabalığı içerisinde, ferdî benliklerin duvarları yıkılarak, 

kollektif ruh hâkim duruma geçer. Genel olarak 

cemaatleşme hâlinde duygu hassasiyeti zirveye ulaşır, 

heyecan derinleşir ve irade kuvvet kazanır. Günlük 

cemaatle kıldığı namazlardan, cuma ve bayram 

namazlarına, oradan Hac vesilesiyle Mescid-i Haram’da 

kıldığı namazlara geçiş yaparken, müslümanın kendi sosyal 

çevresini yavaş yavaş genişletmekte olduğu müşahede 

edilir. Cemaatle birlikte yapılan ibadetler, müminlerin 

birbirlerinin durumlarından karşılıklı haberdarlığa vesile 

olması dolayısıyla, sosyal ilişkileri kuvvetlendirir. Her yaş 

ve sosyal statüden, zengin-fakir, tahsilli-tahsilsiz, yöneten-

yönetilen…her kesimden insanın temas ve ilişkilerine 

imkân vermesi bakımından toplu ibadetlerin ve bunların 

icra edildiği yerlerin sosyalleşme ve sosyal uyum açısından 

büyük önemi görülür.” 269  

“Din kardeşliği anlayışı içerisinde sevgi, sempati ve 

kaynaşma hislerinin yaşanması en güçlü şekilde buralarda 

göze çarpar. Toplu ibadetler, ibadet edenler arasındaki 

                                                 
269 Hayati Hökelekli,Din Psikolojisi, s. 219.  
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makam, mertebe, ırk üstünlüğü duygusunu ortadan 

kaldırmak suretiyle sosyal eşitliği yaratır ve besler. Böylece 

cemaat halinde ibadetler, insanla insan arasındaki bütün 

engelleri kaldırmak suretiyle, onları birbirine 

yaklaştırmakta, insanlık nevinin esas birliğini, bir hayat 

gerçeği olarak gerçekleştirmeye yönelmektedir. 

Sosyal ilişkiler, toplumdaki maddi ve ahlaki sorunların 

çözümüne yardımcı olduğu ölçüde etkinlik kazanır. Zekat, 

sadaka, oruç ve kurban gibi İslami ibadetlerin soysal 

yardımlaşma ve dayanışmayı, kalıcı bir sistem halinde 

topluma yaygınlaştırmada önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. Gelir dağılımındaki farklılıkların ve 

zaruretten kaynaklanan gerilimlerin yol açtığı çatışmalar, 

her zaman toplum barışını tehdit eder durumdadır. Bu 

farklılıkların en alt seviyeye indirilmesi ve servetin belli 

kişilerin ellerinde toplanmayıp, toplumun geneline 

yaygınlaştırılması, her ferdin, insanlık oruna yaraşacak 

şekilde, yaşamak için gerekli zaruri ihtiyaçlarının 

karşılanması yönünde ibadetler sosyal projeler yüklü 

uygulamalardır.  

Öte yandan, toplumda kök salmış kötü alışkanlıkların 

ortadan kaldırılması ya da en alt seviyeye düşürülmesi 

yönünde bazı ibadetlerin güçlü sosyal etkileri görülür. 
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Ramazan aylarında alkol tüketimi ve genelde suç işleme 

oranının diğer aylara göre azalması bunun tipik bir 

örneğidir.”270 

Bu genel girişten sonra dini sosyal bir fenomen olan 

namaz ibadetinin organik olarak bağlı olduğu kurum ve 

yapılar kendi sosyo-kültürel bağlamında ele alınacaktır. Ki 

bu kurumlar toplumun sosyalleşmesinde fonksiyonel olarak 

işlev görmektedir. Bu kurumlardaki fonksiyonel ya da 

disfonksiyonel durumlar direk toplumu etkilemektedir. 

Bundan dolayıdır ki bu yapı ve kurumların çok geniş ve 

sağlıklı değerlendirmeler ışığında ele alınması acil bir 

ihtiyaç olarak ortada durmaktadır.  

 

IV.2. Namaz ve İmam 

“Dini literatürde devlet başkanı, bir ekolün ve hareketin 

önderi, temsilcisi, cemaate namaz kıldıran kimse gibi 

anlamlara gelir. İmamet de, imam olma, imamlık yapma 

demektir. İslâm âmme hukukçuları, müslüman toplumları 

yöneten kimselerde, devlet başkanlarında ne gibi vasıfların 

olması gerektiği üzerinde ayrıntılı olarak durmuşlar, en iyi, 

                                                 
270 H. Hökelekli, a.g.e., s. 246. 
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en doğru ve en âdil bir yönetimin işbaşı etmesi yönünde, 

doktrin planında da olsa, gayret sarfetmişlerdir. 

Cemaatle namaz kılma, Hz. Peygamber devrinden 

itibaren teşvik edilen ve İslâm ümmetinin şiarından sayılan 

bir husustur. Mescid-i Nebi’de sağlığında Hz. Peygamber, 

O’ndan sonra da raşid halifeler imam olmuşlar, gerek vakit 

namazlarını ve gerekse Cuma ve bayram namazlarını 

kıldırmışlardır. Bu arada müslümanların çoğalması sonucu 

yeni yeni açılan mescitlerde kılınan cemaatle namazlarda, o 

cemaat içerisindeki en âlim kimse imamlık yapmaya 

başlamıştır.” 

“İlk dönemlerde imamlık fahri bir görev, cemaate 

gelenlerden en layığı tarafından ifa edilen bir görev iken 

zamanla mescid ve camilere bu işle görevli kimseler 

atanmaya, bunlara devlet bütçesinden maaş bağlanmaya 

başlanılmıştır.271  

Öte yandan imamlar; temel bir eğitimden yoksun 

bulunmak, cami dışındaki toplumsal hayattan habersiz 

olmak, toplumdaki değişmelere ayak uyduramamak, 

çoğunlukla yalnızca ibadet anında ve camide cemaatin 

karşısında görülmek, cemaatle sıkı ilişkiler kurup onların 

                                                 
271 Ali Bardakoğlu, İslami Kavramlar, Sema Yazar G.V. Yayınları, 

Kayseri, 1997, s. 58-59.  
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dini yaşantılarına ve sorunlarına el atmamak bakımından 

eleştirilmektedirler.272  

 

IV.3. Namaz ve Cami 

“Kutsal mekân (sanctuary): bir kutsal mekân dini 

inançta kutsal bir yer, insan ve Tanrı’nın bir buluşma 

yeridir.” 273  

 “Dağınık şeyi toplamak, biriktirmek, birleştirmek, 

elbise giymek anlamındaki “c-m-a” kökünden türeyen 

cami, toplayan bir araya getiren birleştiren demektir. 

Dini terim olarak toplu ibadet edilen yerlere denir. 

Kur’an ve sünnette, mescid kavramı ile ifade edilmiştir. 

Mescid, secde edilen yer demektir (bakara; 114). 

Yeryüzünde ilk yapılan mescid, Kâbe’dir.(müslim; 

mesacid–1). Hz. Peygamberin yaptığı ilk mescid Medine 

civarındaki Kuba Mescidi’dir. Daha sonrada Mescid-i 

Nebevi inşa edilmiştir.” 274  

                                                 
272 Ünver Günay, Erzurum…, s.253. 
273  Eric J. Sharpe, Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram, s. 51. 
274  İsmail Karagöz, “Mescid” Dini Kavramlar Sözlüğü,DİB Yay., 

Ankara 2006,s.428 
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İlk Müslümanlar Dârülerkam’ı bir mescid haline 

getirmişlerdi. Ayrıca evlerinde vadilerde gizlice ibadet 

ediyorlardı.  

Hz. Ebû Bekir’in Mekke’deki evinin bahçesinde 

kendisi için yaptığı küçük mecsid, özel olmakla beraber bir 

Müslüman tarafından inşa edilen ilk mesciddir.” 275  

 

IV.3.1. Peygamber Mescidi’nin İşlevi 

 Hz. Rasûlullah zamanında Medine Mescidi, içinde 

eğitim ve öğretimin de yer aldığı şu fonksiyonlara zemin 

teşkil ediyordu:  

���� İbâdet yeri.  

���� Millet meclisi, siyâsî ve idârî meselelerin müzâkere 

edilip karara bağlandığı yer.  

���� Milletlerarası siyâsî görüşme salonu; Benî-Sakîf ve 

Necrân örnekleri.  

���� Eğitim ve öğretim yeri (okul); mescid en çok bu iş 

için kullanılmıştır.  

                                                 
275  Ahmet Önkal, “Cami Maddesi” TDV İslam Ansiklopedisi 7. Cilt, 

s.47. 
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���� Kimsesizler yurdu, geçici barınak; Suffe Ashâbı gibi 

devamlı kalanlardan başka, çeşitli sebeplerle evinden 

ayrılanlar da geçici olarak mescidde kalmışlardır; Hz. 

Ali’nin “Ebû Türâb” lâkabını almasına sebep eşi ile 

yaptığı hafif bir münâkaşa üzerine gelip mescidde 

yatması ve uyurken toprağa belenmesi, Rasûlullah 

(s.a.v.)’in onu bu şekilde bulması olmuştur.  

���� Sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezi; 

borçludan evlenmek isteyen bekâra, kuraklığa marûz 

kalmış bölge insanından yoksul düşmüş kimseye 

kadar her dert ve problem sahibi mescide gelir ve 

derdine dermân bulurdu.  

���� Mahkeme salonu; genellikle davalara burada bakılır 

ve hükme varılırdı.  

���� Geçici hastane; daha çok savaşlarda mescid hastane 

haline getirilmiş, gerektiğinde çadırlar kurulmuş ve 

yaralılar tedâvi edilmiştir.  

���� Devlet misâfirhanesi; Necrân hıristiyan toplumunun 

temsilcileri bir sulh için Medine’ye geldiklerinde 

mescidde misâfir edilmişler ve hatta burada kendi 

dinlerine göre ibâdetlerini de yapmalarına izin 

verilmiştir. 
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���� Kültür ve san’at merkezi; mescidde zaman zaman 

Sûdanlı ve Habeşistanlılar, bizdeki kılıç kalkan 

oyunu gibi oyunlar oynamışlar, Hassân b. Sâbit 

şiirler okumuş, bunları sahâbe, Hz. Peygamber ve eşi 

Hz. Âişe dinleyip seyretmişlerdir.276 

 

IV.3.2.Tarihi Seyri İçinde Cami 

“İbâdetten istirâhât ve eğlenceye kadar birçok dînî, 

sosyal ve kültürel faaliyetin mescitte yapılması, fert ve 

toplum olarak müslümanların bütün faaliyetlerinin din 

dışında değil, din içinde bir bütün teşkil etmesini, hepsinin 

kulluk şuuru içinde cereyan etmesini sağlamış, bunun böyle 

olduğunun da bir göstergesi olmuştur.” 277  

“Namazın İslam inanç sistemindeki bu doktiriner 

önemine paralel olarak, İslam tarihi boyunca namaz ve 

namazla ilgili fiil, mefhum, mekân ve simgeler de 

Müslüman ümmetin var olması ve var kalmasında hayati 

rol oynamıştır. Hz. Peygamber Mekke’de ilk İslam davetini 

açtığı vakit, insanları putlara tapmamaları konusunda 

uyarmış, bir olan Allah’a inanmaları ve yalnızca ona ibadet 

etmeleri gerektiğini söylemiştir. Mekke’nin izbe 

                                                 
276 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0807.htm 
277 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0807.htm. 
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sokaklarında ve kuytu köşelerindeki evlerde 

Müslümanların birlikte kıldıkları namazlar, ilk Müslüman 

cemaatin birlik ve beraberlik ruhunu perçinlemiş, onlara 

kolektif bir şuur vermiştir. Hz. Peygamberin Medine’ye 

hicretinin ardından yolda mescid inşa etmesi, Medine’ye 

varır varmaz ilk iş olarak Medine Mescidi’ni yapması ve on 

yıl boyunca burayı ilk Müslüman toplumun tesisinde 

merkez edinmesi, namazın ve namazla ilgili unsurların 

İslam ümmetinin teşekkülündeki kurucu yerini gösterir. 

İslam inanç sisteminde namaz, zaman ve coğrafyadan, 

imtiyaz ve ayırımcılıktan bağımsız özgün Müslüman 

toplumunu (ümmet) gerçek ve görünür, katılınabilir ve 

sürdürülebilir kılan en önemli dinî fenomendir. Hiçbir 

resmî prosedüre şu veya bu makamın iznine gerek 

kalmadan herhangi bir insan ferdi, namaz aracılığıyla 

müminler topluluğuna katılabilir ve Müslüman sosyal 

organizmasının sunduğu hak ve yükümlülüklere muhatap 

olabilir. Onun için cami dini bir mekân olmanın yanında, 

en mühim sosyal ve medeni kurumdur. Böyle olduğu için 

tarih boyunca Müslüman toplumlar şehirlerini hep ulu 

camilerin etrafına kurmuşlar, kendilerine has estetik şuuru 

yansıtan en görkemli yapıtlar olarak camileri öne 

çıkarmışlardır. Müslüman inancından kaynaklanan mekân 
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tasavvuru ve tasarımını, maddeye nakşedilen inanç 

desenlerini en güzel biçimde camilerde sergilemişlerdir.”278  

“Zaman içinde mescid ve camilerin fonksiyonları 

değişmiş, buralarda daha ziyade ibâdet, eğitim ve öğretim 

faaliyetleri yürütülmüş, diğer hizmetler için başka mekânlar 

ve kurumlar vücûda getirilmiştir.  

Selçuklu devrinde, 11. Asrın son çeyreğinde kurulan 

medreseden önce islâm tedrîs sistemi “cami öğrenimidir”. 

Camiler, ibâdet saatleri dışında birer okuldur. Camilerin bu 

fonksiyonu cumhuriyet dönemine kadar devam etmiş, 

medrese ve mektep öğretimine büyük katkıda bulunmuştur. 

Selâtîn camileri birer yüksek okul, diğer camiler ise ilk ve 

orta öğretim seviyesinde okullar gibiydi. Cami dersleri 

genellikle halka da açık derslerdi. Camide ders okutan 

hocaya “ders-i âmm” denirdi. İlmî heyet önünde “rü’ûs” 

imtihânı vererek bu unvânı alan müderrisler, dersi özet 

halinde anlatırlar, sonra serbest olarak soru ve cevap faslı 

başlar, ders bu şekilde yürürdü. Herkesin serbest soru hakkı 

bulunduğu için müderrisin âlim ve uyanık bir kişi olması 

gerekirdi, aksi halde tutunamaz, karşısına çıkan bilgili ve 

zekî kişiler karşısında mahcup olurdu. Cami dersleri sabah, 

                                                 
278  M.Emin Özafşar, “İmanın Toplumsal Boyutu”, İslama Giriş, D.İ.B., 

Yay., 2006, Ankara, s.130-131. 
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öğle ve ikindi namazlarından sonra verilirdi. Başlangıçtan 

beri camilerde hutbeler, ilim ve zikir halkaları, imamların 

sohbet ve nasihatleri önemli eğitim ve öğretim vasıtaları 

olmuştur.” 279  

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe 

inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan 

başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların 

doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (9:18) 

Osmanlı camileri ibadethanenin dışında yeni tahta 

çıkan sultanların kılıç kuşandıkları, örgün ve yaygın eğitim 

ve öğretimin yapıldığı, nefis eğitimi ve iaşe yardımlarının 

yapıldığı, nikâh akitlerinin yapıldığı, birçok ses, hat ve 

tezhip sanatkârının yetiştiği ve sanatlarının sergilendiği 

ilim ve kültür merkezleridir.”280  

 “Osmanlı şehirlerinde, şehrin çekirdekleri pazaryerleri 

ve civarındaki camidir. Çünkü pazara gelenler vakit 

namazlarını bu camide kılacaklardır. Üstelik bu camide 

cuma namazı da kılınabilmelidir. Caminin çevresinde 

                                                 
279 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0807.htm 
280 Erol Özbilgen,Osmanlı Dünyayı Nasıl Yönetti?, İz Yay.,(Y.Şafak 

Armağanı) İstanbul,s. 276. 
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şadırvan, çeşme, sebil, muvakkıthane, imarethane ve 

konaklama yerleri de bulunur.”281  

 

IV.3.3. Sosyalizasyon ve Eğitim Açısından Cami ve 

Namaz 

“Zaman ve ihtiyaçlar, camilere yeni veya yeniden 

yorumlanmış işlevler ve görevler yükleyebilmektedir. Ama 

değişmeyen tek işlev din eğitimi işlevidir. 

 Yetişkin din eğitimi, genel din eğitiminin önemli bir 

kesitini oluşturur. Doğrusu; din eğitiminin başlangıcı 

yetişkinlerle olmuştur. Örgün din eğitimi sonradan yerini 

almıştır. Yetişkin din eğitiminin önemli merkezi ise 

camilerdir. Medine’deki Mescid-i Nebevi ile başlayan 

camilerin din eğitimi merkezi olma özelliği, tarih içerisinde 

değişik boyutlar ve yoğunluklar kazanarak devam 

edegelmiştir.” 282 

“Her toplum eğitim, telkin ve taklit gibi çeşitli yollarla 

kendi kültürü, değerleri sembolleri, gelenek ve görenekleri 

ve kurumlarına uygun düşen davranış modellerini üyelerine 

aktarmak suretiyle, toplum içinde yaygın bir kişilik tipini 

                                                 
281 Erol Özbilgen, a.g.e., s. 331. 
282 Cemal Tosun, “Yetişkin Din Eğitiminin Önemli Merkezi: CAMİ”, 

DAD, Sayı:148. 
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oluşturur. Kişinin içinde yaşadığı topluma katılmasını 

sağlayan bu sürece “toplumsallaşma” (sosyalizasyon) 

denir.283  

 “Dini toplumsallaşmada önemli bir etken de camidir. 

Çünkü cami, sadece orada ibadet yapılan kutsal bir yer 

değil, aynı zamanda cemaatin dini formasyonunda önemli 

katkıları olan bir dini eğitim kurumudur. Dini 

toplumsallaşma sıkı bir karşılıklı etkileşimi (interaction) 

gerektirdiğinden, camide yapılan vaazlar nasihatler, okunan 

hutbeler cemaatin dini tutum ve davranışlarında önemli 

etkilerde bulunur ve geleneksel dini kültürün müminlere 

aktarılmasında büyük bir fonksiyon görürler. Üstelik 

camide yapılan ibadetler, okunan Kur’an ve dini törenler 

sırasında başkaları yaparken görme ve işitmenin orada 

toplanmış bulunanların dini inanç tutum ve davranışlarının 

biçimlenmesinde oldukça önemli payının bulunduğuna 

kuşku yoktur 

Bununla birlikte caminin dini toplumsallaşmadaki 

rolünün, çoğunlukla geleneksel dini kültürün cemaate 

                                                 
283 Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köyleride Dini Hayat, Erzurum 

Kitaplığı, İstanbul, Ağustos 1999. s. 241. 
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aktarılmasından öteye gitmemekte olup oldukça yetersiz 

kaldığını belirtmek gerekir.” 284  

 

IV.3.4. İdari Açıdan Bugünkü Durumda Cami  

1986 yılından itibaren 1-7 Ekim arası “camiler haftası” 

olarak kutlanmakta, 2003 yılından bu yana da “camiler ve 

din görevlileri haftası” olarak kutlanmakta ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nca çok çeşitli faliyetler düzenlenmektedir. 

1999 yılı itibariyle 63.504 kadrolu,10 268 kadrosuz 

olmak üzere,73.772 cami bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 

1500 yeni cami yapılmaktadır.285  

Ülkemizdeki camilerden yaklaşık 60.100’ünün derneği 

ya da vakfı bulunmamakta, dolayısıyla caminin her türlü 

gideri, cami görevlilerinin sorumluluğunda doğrudan 

cemaat tarafından karşılanmaktadır.286 

Öte yandan Orhan Türkdoğan köy camilerinin 

Sorunlarını dört ana başlıkta toplamış ki bu sorunlar şehir 

camilerininde sorunu olarak görülebilir. 

� Değişmeye uyma 

                                                 
284 Ünver Günay, a.g.e., s. 253.   
285 Hasan Yavuzer, Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Laçin Yayınları I. Baskı, Kayseri, 2006. 
286  Ahmet Onay “Cami Eksenli Din Hizmetleri”, DAD., (Sayı:148). 
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� Mali yardım 

� Kalifiye din adamı 

� Dini program287 

 

IV.3.5. Sosyal Dayanışma Merkezi Olarak Cami 

“Müslümanlar günde beş vakit camide birlikte olup 

birbirleriyle tanışır, konuşur, ısınır ve kaynaşır. 

Birbirlerinin sorunlarından haberdar olur, sevgi ve 

merhametle yardımlaşırlar. 

İnsanların giderek yalnızlaşıp bireysel sorunlarıyla baş 

başa kaldığı çağımızda, cemaat namazları vesilesiyle günde 

beş kez bir araya gelebilmek, Müslümanlar için büyük bir 

rahmettir. 

Cami/cemaat, sosyal dayanışma açısından çok önemli 

bir imkândır. Ekonomik ve sosyal statü bakımından farklı 

insanların aynı safta yan yana, omuz omuza namaz 

kılmaları, zengin-fakir, amir-memur, yönetici-yönetilen, 

güçlü-zayıf ayırımının olmaması, dayanışmayı pekiştirir; 

renk, dil, yöre, gelenek farklılıklarını tamamen ortadan 

                                                 
287  Orhan Türkdoğan, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, 

Dedekorkut Yayınları, İstanbul, Ekim, 1977, s. 271 
 



 206

kaldırır. Tüm Müslümanlar, aynı kıbleye bir tek Allah’a 

kullukta bulunmak için yönelirler, aynı kitabın ayetlerini 

okuyarak ibadet ederler. Hep birlikte aynı anda kıyam, rükû 

ve secdede bulunurlar. Bu öyle bir birliktir ki, yüzeysel 

değil, zihinlere ve gönüllere yerleşen bir birlik. Düşüncede, 

gayede, sözde, harekette ve her şeyde tecelli eden bir 

birlik…”288  

 

IV.4. Namaz, Hutbe ve Vaazlar 

“Sosyalleştirme, esasında bir öğretim süreci 

olduğundan, öğretici ve öğrenen ilişkisini ortaya koyar”289 

Buradan hareketle camilerde yapılan vaaz ve hutbelerin 

mütevazı birer sosyalleştirme ajanı olduğu 

düşünülmektedir. 

“Sosyalleştirmede cezalandırma ve ödüllendirme en iyi 

iki araçtır.”290 Hutbe ve vaazlarda işlenen cennet ve 

cehennem temaları, sosyal bireylerin yaşamlarında iyilik ve 

güzelliklerin yaşanmasına, kötülük ve yanlışların terkine 

vesile olduğu bilinmektedir. 

                                                 
288 Abdullah Yıldız, a.g.e., s. 283.  
289 S. Dönmezer, a.g.e., s. 130. 
290 S. Dönmezer, a.g.e., s. 133.  
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“Özellikle eğitim, öğretim ve kültürlerine katkıda 

bulunmak amacıyla camilerde okunan hutbeler ve yapılan 

vaazlar önem arz etmektedir. Bu uygulama tarihi 

geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır. Aynı 

zamanda yaygın eğitimin de başarılı bir sonucudur. Geriye 

dönüp baktığımızda başkanlığın kuruluş yıllarında 

ülkemizdeki cami sayısının on iki bin beş yüz, günümüzde 

ise, bu rakamın yetmiş yedi bine ulaştığını görüyoruz.  

Kutsal denilen değerlerin insan kimliğinin 

gelişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında önemi büyüktür. 

Çünkü insanın biyolojik ve sosyo-kültürel olmak üzere iki 

yönü vardır. Kanaatimizce bunlar birlikte düşünülerek 

insanın bu iki yönü ile ilgili ihtiyaçlarını birlikte gidermek 

ve birlikte geliştirmek gerekmektedir. İnsanın kimliğini 

kazanarak sağlıklı, uyumlu ve tutarlı bir kişilik oluşturması 

için bu önemlidir. İnsanın sosyo-kültürel kimliğinin 

oluşmasında, yerli kültürünün temel dinamikleri olan dil, 

din, sanat, edebiyat, gelenekler v.b. unsurların eğitim 

yoluyla ona kazandırılmasının rolü büyüktür. Kısaca, 

“kutsal” olarak nitelendirebileceğimiz, dini ve ahlaki 

değerler yanında örf, adet ve gelenekler de topluma uyumlu 

bir kişilik geliştirmede ve kültürel kimliğin kazanılmasında 

vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü, kutsal motifler, ahlakla 



 208

ilgili değer yargıları, içinde yaşanılan toplumun kültürüne, 

yaşama biçimine ve geleneklerine sinmiştir. İnsanın bu 

değer yargılarını kavrayabilmesi ve onları zedelemeden, 

psikolojik sapma ve saplantılardan uzak olarak toplum 

içinde yaşayabilmesi, ancak kişiyi eğitim yoluyla bu 

değerlerden haberdar kılmakla mümkün gözükmektedir.  

İnsanın kutsal ile ilgili ihtiyaçları, uygun ve doğru bir 

şekilde karşılanmaz ise, kişi bu ihtiyaçlarını kendi 

imkanları ölçüsünde değişik yollardan karşılamaya 

çalışacaktır. Bu ise, onun her an yanlış ve asılsız inançlara 

yönelme tehlikesiyle karşı karşıya kalması demektir. 291 

Yüzyılımızın akışı içinde meydana gelen bütün bu 

gelişmeler tüm dünyada bir değişime sebep olmuş, yeni 

arayışlara yol açmıştır. İnsanlar bağlandıkları fikir ve 

ideolojilerin, karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden 

gelemediğini görünce, sosyal adaletsizlik ve 

huzursuzlukların çözüm yolu veya bir çıkış noktası olarak 

çareyi kutsal’a yönelmekte ve onu yeniden keşfetmekte 

bulmuştur. Ancak bu yönelişin her zaman olumlu sonuçlar 

vermediğini gelişen çeşitli olaylar bize göstermiştir. 

Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerindeki mezhep veya 

                                                 
291  Nevzat Y.Aşıkoğlu, “Kutsal ve Toplum”, CÜİFD., Sivas-1998-II. 

Sayı, s. 35-45. 
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tarikat anlayışına dayalı çatışmaların toplum hayatını tehdit 

eder bir hal aldığı da açıkça görülmektedir. Özünden 

uzaklaştırılan dini inançların toplum hayatı için ne kadar 

tehlikeli olduğuna ve bunların yozlaşmasının toplumun 

geleceği açısından istenmeyen sonuçlar doğurabildiğine 

dair yakın zamanlarda pekçok örneğe tanık olunmuştur. 292 

Bu noktada sorun iki hususa gelip dayanmaktadır. 

Birincisi, kutsal değerlerin kişilere doğru bir şekilde 

kazandırılması ki bu eğitimle mümkündür, ikincisi ise, dini 

liderlerin ve din adamlarının yukarıda açıklanan konulara 

ilgi göstermesi ve samimiyetle güçlerini olumlu yönde 

birleştirerek ortak değerler belirlemeleri veya var olan ortak 

değerleri öne çıkarmalarıdır. Dünyayı saran tehlikeler göz 

önüne alındığında bu dayanışmanın kaçınılmaz olduğu 

ortadadır.” 293 

Öte yandan “yetişkin öğrenmesinde, diğerlerinin 

yanında, iki husus çok önemlidir: Birincisi; yetişkinler 

hayatın içinde, hayatla boğuşan insanlardır. Dolayısıyla, 

kendi hayatlarındaki sorunlarla ilgili öğrenmelere önem 

verirler. Önemine binaen, ileride lâzım olduğunda 

kullanılmak üzere verilen bilgi, yetişkinler için çok da 

                                                 
292 Nevzat Y.Aşıkoğlu, a.g.m., s. 35-45. 
293  Nevzat Y.Aşıkoğlu, a.g.m., s. 35-45. 
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öğrenilmeye yakın değildir. Bununla bağlantılı olarak 

ikincisi, yetişkinin hayatını anlamlandırmada 

kullanabileceği, hayatın üstesinden gelmede kendisine 

yardımı olacak muhtevalara eğilimi daha yüksektir. Dinin 

ayrılmaz parçası olan bilgiler bile, eğer yetişkinin hayatını 

anlamasına ve hayat ile başa çıkmasına yardım etmiyorsa, o 

insan için ikincil duruma düşebilmektedir. İşte bu noktada 

din görevlisine düşen, ya konuyu ve metodunu cemaatinin 

ihtiyaç duyduğu, hayatı anlamada yardım sağlayacak türde 

seçmeleri; ya da seçtikleri konuyu, cemaatin hayatıyla 

ilişkilendirerek yardım alınabilecek hâle getirmeleridir. 

Sadece helalleri, haramları, farzları, vacipleri, sünnetleri, 

yapılması gerekenleri ve kaçınılması gerekenleri sıralayan, 

aksaklık ve eksiklikleri ön plâna çıkaran, kara tablolar 

çizen yaklaşımlar yerine bilgi ve duygu merkezlerini, korku 

ve sevgileri, umut ve umutsuzlukları dengeli bir şekilde 

uyaran ve olumlu olanları hep bir miktar daha çok 

vurgulayan yaklaşımlar tercih edilmelidir.” 294 

“Özellikle camide yapılan vaazlar ve okunan hutbeler, 

onların topluma ne kadar yabancı oldukarını açıkça ortaya 

koymaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde 1928 yılına kadar 

hutbeler baştan sona kadar Arapça okunmakta olup, üstelik 

                                                 
294 Cemal Tosun, “Yetişkin Din Eğitiminin Önemli Merkezi: CAMİ”, 

DAD, Sayı: 148. 
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yüzyıllardan beri pek çok alanda kökleşmiş bulunan 

geleneksellik ve klasiszm hutbelerde de yer etmiş 

bulunduğundan, birtakım genel konular ve basmakalıp 

gözlem dışına çıkılmamaktaydı. O tarihten beri dualar hariç 

Cuma ve bayram hutbeleri Türkçe yapılmaktadır. Bununla 

birlikte tradisyonalizmin etkisinin büyük ölçüde geçerli 

olması bugün hala hutbelerde çoğu zaman öteden beri 

kalıplaşmış konuların dışına çıkılamaması sonucu ortaya 

çıkardı.” 

“Modern Sosyal psikoloji araştırmaları, kişinin ait 

olduğu toplumsal çevrenin ihmal edilmesi halinde inançları 

ve tutumlarına etkide bulunmanın, onları istenilen yönde 

kanalize etmenin çok güç ve hatta imkansız olduğunu 

ortaya koydukları halde, modern dini pedagoji, sosyal 

psikoloji ve toplumsal realitenin yabancısı olan hatipler ve 

vaiz, halkı iyiliğe teşvik etmek ve kötülükten sakındırmak 

için yaptıkları vaazlar ve hutbelerde, çevre faktörünü hiç 

hesaba katmadıkları, geleneksellik ve şekilcilikten 

kurtulamadıkları ve bu bakımdan da her şeyden önce 

kişilerin kalplerini aydınlatıp, oradan halkın mutluluk ve 

yaşam gücüne ışık tutan bir pırıltı halinde dışarı fışkırması 

gereken dini, ezbere dayanan birtakım basma kalıp kurallar 
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yığını halinde cemaate sunarak, dini toplumsallaşmada 

oldukça olumsuz etkilerde bulunduklarını belirtelim.295  

Öte yandan son yıllara hutbe ve vaazların konu seçimi 

ve içeriği bakımından büyük bir değişimin, yenilenmenin, 

hayatın içinden bir dille anlatılmanın varlığı dikkati 

çekmektedir. Artık tek merkezden konu belirleyip tek tip 

hutbe yazıp, İstanbul’la, en ücra dağ köylerinde aynı 

hutbeyi okuma garabetinden vazgeçildiği görülüyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilde oluşturulan bir 

komisyonla hutbe vaaz konularını belirleme ve hazırlama 

kararı alarak, halka ulaşacak mesajın güncel ve ihtiyaca 

yönelik olmasına da öncülük etmiş olmaktadır.  

 Bu noktada bütün iş il komisyonlarına düşmektedir. 

Bir örnek olması bakımından: son iki yılın hutbe konularını 

İzmir ve Kayseri arasında karşılaştırmalı olarak 

incelediğimizde; İzmir’in daha klasik konulara ağırlık 

verdiği, Kayseri’nin hutbe konusu olarak İzmir’in iki katı 

fazla sosyal ve güncel olduğu görülmüştür. Bu durum insan 

kaynaklarının ne kadar belirleyici bir unsur olduğunu da 

ortaya koymaktadır. 

 

                                                 
295 Ünver Günay, Erzurum…, s. 253-254. 
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IV.5. Namaz ve Cemaat 

“Cemaat kelimesinin aslı, toplamak, bir araya getirmek 

anlamındaki cem fiilidir. 

“Cemaat”, sözlükte, insan topluluğu, bir araya gelen 

insan grubu demektir. Geniş anlamıyla cemaat, bir fikir ve 

inanç etrafında bir araya toplanan insan topluluğuna verilen 

addır. 

Bir fıkıh terim olarak cemaat ise namazı bir imamla 

birlikte kılan müminler topluluğudur. 

En geniş anlamıyla cemaat: İslam ümmeti topluluğunu 

ifade eden bir kavramdır. Dünyadaki bütün Müslümanlar 

bu anlamda bir bütün halinde cemaattırlar. Bu cemaatın ana 

özelliği, aynı Din’e yani Tevhid Dinine inanmaları, aynı 

kıbleye yönelmeleridir. 

Cemaat, şuurlu bir birlikteliktir.” 296  

“Her din sosyal bir bağlamda gerçeklik kazanır. 

Bireylerden oluşmuş bir cemaat tarafından uygulanmayan 

bir dinden bahsetmemiz, neredeyse mümkün değildir. 

Dinin tanımlanmasında dikkatle belirlenen bir husus olarak 

                                                 
296 Hüseyin K. Ece, a.g.e., s. 101.   
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bireysel dinî düşünceler, başkaları tarafından 

paylaşılmadıkça din olarak kabul edilmez.”297  

“İslam birlik ve beraberliğe önem veren bir dindir.                  

Kur’ân-ı Kerim bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. 

Hz. Peygamber de hadislerinde Müslümanları bir vücudun 

organlarına benzeterek bir kişinin başına gelecek felaketin 

sızısını herkesin duyması gerektiğini ifade buyurmuştur. 

K. Kerim bütün inananların Allah’ın kitabı olan 

Kur’ân-ı Kerim’in etrafına birleşerek bir cemaat 

oluşturmalarını buyurmuştur. “Toptan Allah’ın ipine 

sarılın. Ayırmayın Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın 

Allah’ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin 

arasını uzlaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeş 

oldunuz. . Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan 

kurtardı. Allah doğru yola erişseniz diye size böylece 

ayetlerini açıklar.” (Al-i İmran:3/103) 

Kur’ân-ı Kerim ihtilafa düştüklerinde Müslümanlara 

dağılmamaları ve bölünüp parçalanmamaları için, 

başvuracakları kaynağı göstermiştir. (Nisâ: 4/59) 

Hz Peygamber’de“Benim ümmetim sapıklıkta 

toplanmayacaktır. Allah’ın yardımı cemaatledir. Her kim 

                                                 
297 Holm, Nils, a.g.e., s. 14. 
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cemaatten ayrılırsa şüphesiz cehenneme ayrılmış olur.” 

(Tirmizi, Sünen, IV/466) buyurmaktadır.” 298  

“Cemaatleşme ya da grup olayı sosyal hayatın ayrılmaz 

bir parçasıdır. Dinî hayat tabiatı itibariyle bir 

cemaatleşmeye yol açar; çünkü dinî faaliyetin bir kısmı 

aynı zamanda cemaat faaliyeti olarak gerçekleşir. Bununla 

birlikte, modern toplumda geleneksel cemaatleşme ya 

parçalanmaya yüz tutmuş, ya da bir kısım işlevlerini 

yitirirken, yeni bazı işlevler kazanmıştır.”299  

 “İslam cemaatinin en küçük örneği, Müslümanların 

namazda bir araya gelmeleridir.  

Namaz için bir imama uyan mümin namazdaki bütün 

hareketleri imamla birlikte ama ondan sonra yapar, aynı 

zamanda da o imama uyan diğer müminlerle beraber yapar. 

Namazda kendi başına hareket etmez, diğer 

müslümanlarla birlikte aynı amacı gerçekleştirmeye, yani 

namazı ikame etmeye (yerine getirmeye) çalışır. 

Cemaatle kılınan namazdaki hiyerarşik düzen, 

Müslümanların oluşturacağı toplumun düzenine de bir 

işarettir. 

                                                 
298 Ali Toksarı, İslami Kavramlar,. s. 151-152.   
299 H. Hökelekli, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, s. 20.   
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Müminler tıpkı namazda olduğu gibi toplum hayatında 

da birbirlerinin yanındadırlar. 

Onların cemaat oluşu bilinçli bir tercihtir. Onların 

aralarındaki bağ iman bağıdır.” 300  

 “Cemaat yapısı üç etkenin tesiri altında gelişir: Birinci 

etken komşuluk münasebetidir. Toprak birliği, cemaat 

üyelerini birleştirir ve kaynaştırır. İkinci etken kan 

birliğidir. Kan birliğinin en küçük şekli ailedir. Ailede 

çeşitli yeteneklere rağmen bir birlik vardır. Bu bakımdan 

aile küçük, devamlı ve gerçek bir cemaat tipidir. Cemaatın 

kurulmasında üçüncü etken, ortaklaşa düşünüş, davranış ve 

iş güç birliğidir. Ancak bu halin bir cemaatın kurulmasını 

sağlaması için ortaklaşa görüş ve anlayışın insanların 

derinliklerine işlemesi ve cemaatın belli başlı tabakalarına 

girmesi gerekir. Böylece bir insan yığnıı, bir cemaat haline 

gelebilir.  

Bunun en güzel Örneği dini bir grupta müşterek 

kutsallıklara insanların kurdukları topluluklardır. Bunların 

üyeleri ortaklaşa inanış, ortaklaşa tapınma ve ortaklaşa bir 

dini yaşayış sonucu o kadar sıkıca birbirlerine bağlanır ve 

birleşirler ki, bu birlik karşısında servet, meslek, toplumsal 

durum gibi farklar tamamen önemlerini kaybederler. 
                                                 
300 Hüseyin K. Ece, a.g.e., s. 102. 
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Mekke’den, Medine’ye göç eden Müslümanlarla 

Medineliler o kadar birbirlerine yaklaşmışlardır ki bu hal 

ancak “bütün müminler kardeştir” sözüyle anlatılabilir.” 301  

“Bütünlüğünü ve şahsiyetini meydana getiren müşterek 

hisler ve müşterek düşünceleri düzenli aralıklarla onaylama 

ve yeniden teyit etme ihtiyacı hissetmeyen hiçbir toplum 

olamaz. Manevi olarak bu yeniden meydana getirilmeye, 

yeniden birleşmeler, toplantılar ve bir araya gelen fertlerin, 

genel olarak ortak hislerin teyit ve ilan ettikleri dini bir 

örgüt olmaksızın gerçekleştirilemez.” 302  

“İslam cemaat dinidir, İslâmın ilke ve prensipleri en 

güzel şekilde cemaatla beraber yerine getirilir. 

İslâm, müslümanların şuurlu cemaatler olmasını 

emretmiştir. Peygamberimiz Medine’de bu örnek cemaati 

kurmuş ve nasıl olacağını göstermiştir. Böyle bir cemaat 

mümin için koruyucu bir elbise, müminler için bir kale 

gibidir. 

Cemaat olan mü’minler birbirlerini daha iyi tanırlar, 

birbirlerini sever sayarlar, destek olurlar, yardımda 

bulunurlar. Birbirlerinin durumlarından haberleri olur, 

birbirlerinin eksik taraflarını tamamlarlar. Tıpkı bir vücut 

                                                 
301 Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 16. 
302 E. Durkheim, a.g.e., s. 500.   
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gibi birbirlerinin acısıyla hemhal olurlar. (Buharı, Edeb/27, 

8/12. Müslim, Birr/17, Hadis no: 2586, 4/1999) 

İnsan yaratılışı gereği toplum halinde yaşamak 

zorundadır, İslâm, muslümanları şuurlu bir toplum olarak 

yetiştirmek istiyor. Bir arada yaşama bilinci, fedakârlığı, 

başkalarını hesaba katma; hak ve hukuka uyma ahlâkını, 

yardımlaşma, acıları paylaşma, nimetleri ve külfetleri 

bölüşme anlayışını geliştirir.” 303 

 “Müslümanların Allah’a teveccüh etmiş bir halde, 

korku ve ümit arasında bir halet-i ruhiye içerisinde, 

yüzlerini O’na teslim etmiş olarak bir araya gelmeleri, 

bereketlerin inmesinde ve rahmetin yayılmasında acayip bir 

etkiye sahiptir.”304  

Cemaatin terki konusunda Hz.Peygamber şöyle 

buyurmuştur: 

“Herhangi bir yerleşim biriminde ya da bâdiyede üç 

kişi bulunur da, aralarında cemaatle namaz kılınmazsa, 

şeytan onları yoldan çıkarmış demektir. Bu itibarla cemaat 

                                                 
303 Hüseyin K.Ece, a.g.e., s. 104. 
304 Dihlevi, a.g.e., s. 71.  
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olmaya bakın. Çünkü kurt, sürüden ayrılanı yer.” (Ebu 

Davut, Salat, 46)305  

Yine Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: 

“Canım elinde olana yemin ederim, düşündüm ki 

emredeyim de odun toplansın, sonra emredeyim de namaz 

için ezan okunsun, sonra bir adama emredeyim de insanlara 

imamlık yapsın, sonra namaza gelmeyen adamlara gideyim 

ve evlerini başlarına yıkayım.” (Buhari, Ezan, 29)” 306  

“Tâatler içerisinden bir şeyin, terki ve ihmali asla 

mümkün olmayan ,zarûrî ihtiyaçlar arasına girecek şekilde 

yaygın bir merasim kılınması, herkesin gözü önünde ifa 

edilir olması; şehirli, köylü herkesin onun ifasında eşit 

olması, övünç konusu olur bir hale sokulması kadar 

insanlar için yararlı başka bir şey olamaz. Bu durum, 

Allah’a kullukta bulunmayı teyit edecek, bunun bir yol 

kılınması Hakk’a götürecektir. Bunun sonucunda 

zararından korkulan şey, insanları hakka celbeden şey 

halini alacaktır.”307  

“İbadetler arasında, namazdan daha kâmil, delil 

bakımından daha üstün bir başka şey yoktur. Onun bu 

                                                 
305 Dihlevi, a.g.e., s. 71.   
306 Dihlevi, a.g.e., s. 74-75.   
307 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 73. 
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özelliği, insanlar arasında yaygın kılınmasını, onun 

üzerinde toplanılmasını, insanların onun için araya 

gelmelerini gerekli kılmıştır.”308  

“Namazın cemaatle kılınması farz değilse de, bir 

müekked sünnet olarak takdir olunmuştur. Kur’an’da 

“Rükû edenlerle beraber rükû edin!” (Bakara. 2/4.31 

buyurulur. 

Hz.Peygamber cemaatle namaz kılmayı teşvik etmiş ve 

cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan 

yirmi yedi kat faziletli olduğunu açıklamıştır.(Buhari, 

“Ezan”,30; Müslim “Salat”,272) 281 

Cemaat ile namaz arasında sıkı bir bağ vardır; bu bağ 

bazı namazların sadece cemaatle kılınmasıyla daha iyi 

anlaşılır. Cuma, Bayram, ve cenaze namazları mutlaka 

cemaatle kılınır; tek başına kılınmaz. Üzüntülü ve sevinçli 

anlarda, kalabalık hâlinde, farklı insanlarla birlikte kılınan 

cemaat namazları, Müslümana sürekli olarak, yalnız 

olmadığını, şerefli ve organize bir cemaatin üyesi olduğunu 

hatırlatır. 

Cuma namazı, cuma gününü Müslümanlar için bir 

bayrama dönüştürür Gusül abdesti alıp güzel elbiseler 

giyen, temiz kokular sürünen (Müslümanlar, her hafta 

                                                 
308 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 73 
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coşku içinde toplanarak, birlik ve dayanışma duygularım 

tazeler. 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için 

çağırıldığınız zaman Allah’ı anmaya koşun, alışverişi 

bırakın! Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır” 

(Cum’a, 62/9). 

Cuma namazında okunan hutbe, bu namaza apayrı bir 

anlam kazandırır. Hutbe, Müslümanlara İslam’ın emir ve 

yasaklarını hatırlatan, tevhid şuuru kazandıran, onların 

heyecanını artıran, imanını tazeleyen bilgi ve yorumlardan 

oluşur.309 

Bayram namazları, Müslümanların kaynaşmasını, 

kardeşlik duygularının pekişmesini, iman ve heyecanlarının 

tazelenmesini sağlayan toplu ibadetlerin en geniş 

kapsamlısıdır. Hz. Peygamber, Ramazan ve Kurban 

Bayramı namazlarını Medine dışındaki geniş arazide; 

Musallâ’da kıldırır, çocuklarla kadınların da bayrama 

katılmalarını ister, mazeretleri sebebiyle namaz kılamayan 

hanımların da bayram hutbesini dinlemelerini ve o 

muhteşem kalabalığı, ibadet ve dua coşkusunu 

seyretmelerini tembih ederdi. (Buhari “Iydeyn”, 20; 

Müslim “Iydeyn”, 10)” 310  

                                                 
309 Abdullah Yıldız, a.g.e., s. 282.  
310 Abdullah Yıldız, a.g.e., s. 282.  
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V. NAMAZ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME 

V.1.Toplumsal Bütünleşme  

“Topluluk bir sosyal süreç olarak, içinde insanların bir 

araya geldiği ve daha çok bütünleştiği, birleşik insan 

ilişkilerinin bir formu veya etkileşimidir. Topluluk 

sürecinin karşıtı, çatışmanın yol açtığı ayrımlaşma 

sürecidir. 

Topluluk açısından bütünleştirici sosyal ilişkiyi 

karakterize eden, bireyin tüm temel gruplardaki olumlu 

işbirliğidir. 

Topluluk hem bir sosyal süreç, hem de gönüllü bir 

sosyal dayanışma duygusudur” 311 

“Durkheim’in teorisinde dinin kolektif yanları 

vurgulanmış; dinsel tören ve tapınmaların işlevinin 

bireylere oranla toplumun moral üstünlüğünü onaylatmak 

ve böylece toplumun dayanışmasını sürdürmek olduğu 

savunulmuştur.” 312 

“Bir toplumda insanları örf ve adetlere bağlanmaya 

yönelten ve uymalarını kolaylaştıran iki mekanizma “ayin 

ve törenlerdir. 

                                                 
311  J. Fichter, a.g.e., s. 78. 
312  T.B. Bottomore, Toplumbilim, Çev.: Ünsal Oskay, Der Yayınları, 

3. Baskı, İstanbul, s. 264.  
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“Ayin: biçimsel ve ritmik bir usuldür, aynı amaca 

yönelmiş ve yeri gelince hiçbir değişiklik olmadan 

tekrarlanan hareketlere ayin demekteyiz. 

Ayinler inançları ve iktidarı da ortaya koyma 

fonksiyonunu yerine getirir. Ayinler kaygı hallerini yok 

etmek hususunda da fonksiyon ifa eder. Bu sebeple ayin ve 

törenlerin reddi norm ve değerlerinde sakatlanması 

sonucunu ortaya çıkarır.” 313  

Tarihi gerçeklikte, hiçbir “ferdi din” olmamıştır. Beşer 

gruplarının dini olmuştur (kabile, devlet, kilise v.s.) 

Bunlara fertler ya toptan veya kısmen, katılmışlar yahut bir 

şekilde katılmamışlardır. Ferdî olan dindarlıktır. Yani 

ferdin, fert ötesi oluşan dine katılım tarzıdır.” 314  

“Toplumu meydana getiren bağlar, gönüller arasındaki 

uzlaşma; kültür birliğinin oluşması ve yaratıcının kalpler 

arasındaki ülfeti sağlamasına bağlıdır. Sosyal bütünleşme 

toplumun dışında düşünülemez. Sosyal bütünleşmenin 

gözlenebilmesi için fikrî beraberliğin bulunması gerekir. 

Çünkü bütünleşme, işleyen bir sosyal sisteme sahip olmak 

ve sosyal sistemin devamlılığını sağlayabilmek için sosyal 

                                                 
313  S. Dönmezer, a.g.e., s. 246-247.  
314  Angelo Brelıch, Dinler Tarihine Giriş, Çev. Mehmet Aydın, 

SÜİFD, 2001-Bahar Sayı: 11, s.28 
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sistemin parçalarının (eğitim, kültür, inanç, bilgi, görgü, 

anlayış, demokrasi, özgürlük, eşitlik... vb) birbirleriyle 

uyum sağlamalarıdır.” 315  

“Nitekim birlik ve bütünlüğün toplumsal hayat için ne 

kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla 

birlik ve bütünlüğünü kaybederek parça parça grup ve 

fırkalara ayrılan toplumun, şu ya da bu şekilde çözülmesi, 

çöküp yok olması kaçınılmazdır. Nitekim “Allah’a ve 

Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin; yoksa 

çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider...” (Enfal, 8/46) 

“Ya Allah’ın size lütfü ve merhameti olmasaydı ve 

Allah, tevbeleri çok kabul eden ve hikmet sahibi olmasaydı 

(ne yapardınız?)” (Nur, 24/10) buyrulur. 

Kur’an, toplumların birlik ve beraberlik içinde 

olunmasını ister aksi halde çöküşe ve bunalıma 

gireceklerini belirtmektedir.” 316  

Din, toplumun şeklini destekleyen “duygu”lar yarattığı 

derecede, toplumun devamlılığını sağlamaktadır.317  

                                                 
315 İsmet Altıkardeş, Din ve Sosyal Bütünleşme, Rağbet Yay.,İstanbul 

2004 s. 251. 
316  İsmet Altıkardeş,a.g.e., s.254. 
317 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 40. 
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“Durkheim, sosyal hayatın ancak değerler paylaşılır ve 

toplum tutarlı bir birlik içerisinde bütünleşirse var 

olabileceğine inanmıştır. Bu “değer birliği” (value 

consensus”)’ne kuşaktan kuşağa aktarılan, sık sık 

pekiştirilen ve meşrulaştırılan ortak değerler vasıtasıyla 

ulaşılır. Din, bu sürecin önemli bir unsurudur ve sadece 

insanların birliğini sağlayan inanç ve uygulamalar meydana 

getirmekle kalmaz, aynı zamanda insanların, dünyayı 

yorumlayabileceği ve ona anlam verebileceği “anlama 

kategorileri” (categories of understanding) ortaya koyar.318  

Şerif Mardin İslamiyetin özelliklerini;  

a) Toplumun genel hatlarını tanımlayıcı,  

b) Talimat ve yön verici (normatif),  

c) İdeolojik ve kültürel anlamları topluma mal edici,  

d) Kişinin korunmasını sağlayıcı,319 olarak tavsif 

etmektedir. Bu da İslam dinin ne kadar insani ve sosyal 

olduğunu gösterir. 

“Din sosyolojisinin temel konularından biri, dinin 

birleştirici görevidir. Toplumsal düzen problemleri yalnız 

başına iktidarla çözülecek türden değildir. Ortaklaşa bir 

                                                 
318 Ian Thompson, Odaktaki Sosyoloji, s. 13. 
319 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s.68-69. 
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değer sistemi bunun ikinci bir hipotezidir. Din, gerek değer 

ve normlara anlam vermek ve böylelikle fert üzerinde baskı 

yapıcı ve zorlayıcı bir nitelik kazanmak bakımından, gerek 

vicdan ve heyecanlara hitabeden adet ve törenleri 

bakımından, gerek grupların meydana gelmelerine yardım 

eden başka faktörler bakımından ve gerekse yeryüzünde 

karşılaşılan hayal kırıklıklarını, kırgınlıkları ve hayatı 

kendisine dünya ötesi bir düzenle manalandırmak suretiyle 

dengeye getirmesi bakımından şüphe yok ki, bir toplumun 

birleşmesine esaslı bir şekilde hizmet etmektedir.  

Din bilinçli olarak din mensupları arasında bütünleyici 

ve birleştirici bir rol oynar.320 

“Zihni bir nitelikte olan iman, grup ve fertleri daha 

geniş bir cemaat içinde ayrımlaşma ve ayrılmaya 

götürürken ibadet dini grubu kurmaya, birleştirmeye ve 

geliştirmeye yarar. Underhill ibadetin dini bencilliği 

yendiğini ve sosyolojik ve mezhebi bölünme ve ayrılmaları 

önlediğini büyük bir anlayışla söylemektedir. İbadet, ayin 

ve dini törenler aynı merkezi tecrübeye dayanan kimseleri 

birbirine bağlar ve birleştirir  

İster bu aile, bir klan, bir kabile ya da bir millet olsun, 

grubun kenetlenmesine izin veren şeyler, bayağı mensekler 
                                                 
320 Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, s. 55. 
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ve alelade ayinlerdir. Modern bir dini mezhep üzerine bir 

monografi çalışmasının sahibinin dediği gibi, “teolojik bir 

doktrinin getirdiği her şey, onların nispeten basit 

menseklerinin haiz olduğu tesire muhtemelen sahip 

olmayacak ve oraya iştirak eden fertte dini inancın 

gerçeğinin manasını da yaratmayacaktır.” 321  

“Yerli hayatının dini bir anlama sahip bulunmayan 

hiçbir veçhesi mevcut bulunmamaktadır. O, onun bütün 

ailevi ve toplumsal münasebetlerine, en bayağı 

faaliyetlerine günlük meşgalelerine nüfuz eder. İbadetin 

ilkel toplumun birleştirici ilk faktörü olduğu ve ona 

birliğini ifade etmek hususunda her şeyden çok izin verdiği 

sonucuna varmak mübalağalı olmayacaktır. Bu husus, 

kültürel gelişmenin yukarı derecelerinde de gerçekliliğini 

korumaktadır. Özel ve halka açık ibadetleri takip edilen 

fikirler ve doktrinlerden daha fazla olarak, eski şark 

dünyasının şehir devletlerinde, İsrail’de, Yunan’da 

Roma’da Hindistan’da Çin’de, Meksika’da, Peru’da ve 

başka yerlerde mevcut bulunan hayat birliğini sembolize 

etmişlerdir.” 322 

                                                 
321 J.Wach, Din Sosyolojisi, s.71. 
322 J.Wach, Din Sosyolojisi, s.73-74. 
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“Dua, kurban ve ayin yalnızca ona katılanların 

tecrübelerini açığa vurmakla kalmazlar, aynı zamanda 

grubun teşkilatı ve zihniyetini biçimlendirme ve 

belirlemeye de büyük ölçüde katkıda bulunurlar. 

Zirai faaliyetlerde bulunan kabilelerle genel olarak köy 

hayatı yaşayan halklarda ve fiilen tüm toplumlarda dini 

bilgilerin fakirliği ile ibadet meselelerine duyulan ilgi ve 

sebatkârlık birbiriyle atbaşı giderler.” 323  

 

V.2. Namaz ve Toplumsal Bütünleşme 

“Dinde asıl olan birlik ve bütünleşmedir ve bu 

bakımdan şüphesiz dinin en önemli sosyal 

fonksiyonlarından biri içtimaî birlik ve beraberliğin 

sağlanmasıdır. Meselâ, Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i şerifler, 

Müslümanları birlik, kardeşlik, bütünleşme ve dayanışmaya 

teşvik eden emir ve tavsiyelerle dolup taşmaktadırlar.”324  

“Topluca yapılan ibadetler hem toplumsal eşitliğin 

sağlanmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunur hem de 

ibadet edenler arasındaki makam, mevki veya ırk üstünlüğü 

gibi duygu ve ayırımları ortadan kaldırarak, sosyal 

                                                 
323 J.Wach, Din Sosyolojisi, s.72. 
324  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 296. 
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bütünleşmeye yardımcı olur. Bu sebeple toplu ibadetler, 

yaratılışımızda bulunan temel birlik ve eşitliği, günlük 

yaşantımızda bir gerçek olarak ortaya koyabilmemiz ve 

gösterebilmemiz için en önemli fırsatlardan biridir. 

 İslam dini günlük beş vakit namazlardan, hac ibadeti 

için gidilen Mekke’deki Mescid-i Haram’da kılınan 

muhteşem toplu namazlara ve Arafat’ta hıçkırıklar ve cûş- 

u hurûş içerisinde yapılan tövbelere ve bütün insanlığın 

iyiliği için yapılan dualara kadar çeşitli ibadetleriyle, 

insanlığın birlik ve dirliği için geniş imkânlar sağlamış ve 

ibadeti topluma mal etmek suretiyle, ruhani tecrübe ve 

tecellilere, toplumsal ve kolektif bir nitelik 

kazandırmıştır.”325 

“Dini seremonilerin tamamen geleneklere uygun ve 

icabı veçhile idrak edildikleri bir hakikattir. Bütün bunlar 

dinî ayin ve merasimlerin yahut diğer bir ifade ile dinî 

faaliyetin, din nazariyesi kadar, hatta ondan çok daha 

kuvvetli bir birleştirici tesiri bulunduğunu gösteren 

emarelerdir. Bu bakımdan Francis Bacon’ın “religio 

                                                 
325  Ferhat Koca “İbadet:İnsani Varoluşun Anlamı”,İslama Giriş, 

D.İ.B.,Yay.,s.264 
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praecipium vineulum societatis” (din cemiyetin en kuvvetli 

zinciridir) sözü isabetlidir”.326  

 “Namaz, bir mahallenin sakinlerini günde beş defa bir 

araya getirir, gündelik bireysel çabalarımızın 

monotonluğunun ortasında birkaç dakikalık bir rahatlama 

imkânı sağlar ve en önemli kişilerle en mütevazı kimseleri 

tam bir eşitlik içinde yan yana toplar (İslam geleneğinde, 

namazı, o yerleşim bölgesinin en üst yöneticisi, 

başşehirlerde ise, merkez camiinde, bizzat devlet başkanı 

kıldırır). Böylece toplumun yalnızca diğer fertleriyle değil, 

fakat aynı zamanda mahallin sorumlu devlet memurlarıyla 

da buluşulur. Bu insanlar formalite ve engelleme olmadan 

birbirine yaklaştırılır. Müslümanların kıldıkları namaz, çok 

güçlü düzenlenmiş, müminlerin çevrelerinde Allah’ın 

egemenliğini hissedecekleri şekilde tasarlanmış sosyal bir 

yöne sahiptir. Hemen hemen askerî bir disiplin söz 

konusudur. Müezzinin çağrısıyla birlikte, insanlar ortak 

buluşma yerine koşar, imamın arkasında saflar halinde ve 

ard arda dizilir, tam bir benzerlik ve ahenk içinde herkesle 

birlikte müşterek hâl ve hareketlerde bulunurlar. Ayrıca, 

dünyanın dört bir yanındaki müslümanların hepsi de 

namazlarında tek bir merkezî noktaya, Mekke’deki 

                                                 
326 Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev: Turgut Kalpsüz, A.Ü. İlahiyat 

Fak., Yay., 1964, Ankara.s.37 
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Allah’ın Evi’ne Kâbe’ye doğru yönelirler. Bu ise sınıf, ırk, 

bölge fark nedir bilmeyen dünyadaki İslâm toplumunun 

birlik ve bütünlüğünü hatırlatır.”327  

 “İslâm aleminde az dahi yaşamış olup geçmişte ve 

halde İslâm’ın kolektif hareketlerini izlemiş olanlar iki 

hâdise ile karşılaşırlar. Her şeyden önce Müslümanları 

birbirine bağlayan kendi kendinin mevcudiyetinin çok 

kesin bir bilincine sahip olan ve onları cemaat haline 

getiren bir bağın mevcut olması. Her Müslümanda, silik bir 

şekilde de olsa, bu cemaatin mevcudiyetinin ve yüksek 

değerinin bilincine rastlanır. Müslüman pek cahil bir kimse 

olabilir. Pek “ileri” bir kimse olabilir, hatta kendi 

geleneksel inançlarına karşı şüpheci bir tavır takınabilir, 

buna rağmen kendisini herhangi bir Müslümana ve bütün 

Müslümanlara bağlayan bir bağ olduğu duygusu bundan 

dolayı sönmüş olmayacaktır. Günümüzde doğrudan 

doğruya dini kaygılardan en uzak olanlar, meselâ şehirsel 

merkezlerde oturan ve Marksizmin en çok etkilediği işçiler 

bile Muhammed’in cemaatine mensup olmaktan gurur 

duymaktadırlar.”328  

                                                 
327 M. Hamidullah, İslama Giriş, s.109. 
328 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 57. 
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“Medeniyetlerin gelişmesiyle çeşitli toplumlardaki 

ayrımlaşma ve farklılaşma hızı da artmaktadır, özellikle 

giderek daha da karmaşıklaşan, iş bölümü ve 

uzmanlaşmanın son derecede arttığı toplumlarda, toplumun 

sosyo-kültürel yapısını oluşturan sanat, hukuk, iktisat, 

siyaset, felsefe, ilim, vs. de birbirlerinden ayrıldıkça, 

toplumda ortaya çıkan ayrılık ve farklılıklar karşısında 

toplumsal birlik ve bütünleşmenin sağlanmasında en büyük 

görevlerden biri dinin birleştirici ve bütünleştirici, vahdeti 

temin edici fonksiyonuna düşmektedir ki, bu noktada, 

evrensel ve ilâhî dinlerin sonuncusu olan İslâm Dini’nin bu 

fonksiyonu yerine getirmedeki fevkalâde durumuna işaret 

etmekte fayda vardır.” 329  

“Çünkü, temelinde son derecede dinamik, gerçekçi ve 

yeniliklere açık bir din olan İslâm dinî, değişen sosyal ve 

kültürel şartlara ve farklara uymada harikulade bir intibak 

kabiliyetine sahip olup, bu dinin akidesinin temelini 

oluşturan “Tevhit” yani “Birlik’” inancı en mükemmel ve 

ideal bir sosyal kaynaşma, kenetlenme ve bütünleşme 

(İntegration) prensibidir. Gerek Kur’an’da ve gerekse 

hadislerde bu birliği emreden ayet ve hadisler 

sayılamayacak kadar çoktur. Meselâ, Kur’an-ı Kerîm’de 

                                                 
329 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 324-325. 
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sık sık “Ey iman edenler diye hitap edilmektedir. Bu hitap 

belli bir sosyal çevre veya belli sosyal farklılıklar nedeniyle 

teşekkül etmiş bulunan muayyen toplumsal kategoriye 

değil, fakat her türlü sosyal, kültürel ve sosyo-ekonomik 

farklılık, grup, tabaka veya çevreden olan kişilere 

yapılmaktadır. Aynı şekilde, İslâm dini, “Müminler 

kardeştir” diyerek “din kardeşliği” ilkesiyle alt-üst, kadın-

erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, efendi-hizmetçi, patron-

işçi, amir-memur, hür-köle, köyiü-şehirli, göçebe-yerleşik, 

beyaz-siyah, vs. gibi her türü sosyal statü farklılıkları ve 

tezatlarım eritip kaynaştırmakta ve bir tek Allah’a kulluk 

inancı etrafında onları birleştirerek adetâ yek vücût 

kılmaktadır. İslâm inancının yanı sıra ibadetlerde toplumsal 

bütünleşmede önemli roller oynamaktadırlar. Cemaatle 

kılınan namazlar, zekât ve sadakalar gibi malî ibadetler ve 

nihayet hac ibadeti bu birleşme ve bütünleşmenin canlı 

tablolarıdırlar.”330 

“Gerçekten de, camide gerek cemaatle kılınan günlük 

namazlar ve gerekse toplu halde kılınan cuma, teravih ve 

bayram namazları gibi öteki toplu ibadetler, imamın 

arkasında ve onun önderliğinde bir tek Allah’a kulluk için 

saflar halinde toplanmış bulunan ve bu arada zengin, fakir, 

                                                 
330 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 325. 
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işçi, köylü, şehirli, patron, memur, vb. her türlü meslekî, 

sosyal, sosyo-ekonomik ve kültürel statü, tabaka ve sınıf 

farkları, imtiyazları ve ayrılıklarını bir kenara bırakarak 

kenetlenen ve yek vücût olan bir toplumsal kaynaşma ve 

bütünleşmenin en canlı örnekleridirler.  

Aynı şekilde, ibadet amacıyla yani sırf “Allah rızası”nı 

kazanmak için belli bir zenginlik ölçüsüne sahip 

bulunanların zekât, fitre ve sadakalarını fakir, yoksul, 

yetim, kimsesiz ve darda bulunanlara vermeleri, sosyo-

ekonomik farklılıklardan ileri gelen parçalanmaları ortadan 

kaldırarak toplumsal birliğin ve adaletin gerçekleşmesinin 

bir başka canlı tablosunu gözümüzün önüne 

sermektedir.”331  

“İslam inanç sisteminde namaz, Müslüman topluma 

(ümmet) ait olmanın en somut simgesidir. Müminler 

topluluğun  birlikte icra etmekle yükümlü oldukları namaz, 

Müslüman ümmetinin sosyal yapılanmasının da merkezi 

mefhumudur. Günde beş vakit kılınan günlük namazlar, 

haftada bir kılınan Cuma namazı, yılda iki sefer kılınan 

Bayram namazları, Ramazan boyunca kılınan teravih 

namazı, çeşitli vesilelerle kılınan diğer namazlar, 

“cemaatle”, yani toplu olarak icra edilen namazlardır. O 

                                                 
331 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 326. 
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bakımdan namaz ibadeti, İslam inananın sosyal hayata 

açılan ilk ve en önemli figürüdür. Namazın birlikte; icra 

edildiği yere insanları bir araya getiren, toplayan yer 

anlamında “cami”, namazı birlikte kılanlara “cemaat”, yani 

gayeli topluluk denilmesi, namaz ibadetinin sosyal 

fonksiyonu açısından mühim ipuçları taşımaktadır. Namaz, 

aynı zamanda başka inanç topluluklarından ayrı olarak 

Müslümanlara kimlik, kişilik, karakter ve özellik veren bir 

imani edimdir. Onun ortaya koyduğu simgesellik her 

bakımdan özgün bir cemaati nitelemeye elverişlidir. 

Namazın bir kişinin önderliğinde toplu olarak icra edilmesi 

(imam) disipline olmuş bir topluluğu göstermesi 

bakımından anlamlıdır.332 Kur’an-ı Kerim’de sık sık 

namaza işarette bulunulmakta ve öneminin altı çizilmekte, 

namazın kişiyi hayâsızlık (fuhşiyat) ve kötülükten 

(münker) uzaklaştıracağı belirtilmektedir (Ankebût, 29/45) 

Hz. Peygamber’e atfedilen kimi hadislerde ise namazı terk 

edenlerin müminler topluluğundan olma sıfatlarının ciddi 

biçimde yara alacağı hatırlatması yapılmaktadır.”333  

 

                                                 
332 M. Emin Özafşar, “İmanın Toplumsal Boyutu”, İslama Giriş 

D.İ.B.,Yay.,2006 Ankara,s.129. 
333  M. Emin Özafşar, a.g.e., s. 130. 
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V.3. Cemaatle Namaz 

“İslâm yeryüzünde Allah’ın hükümranlık atmosferini 

oluşturmak kaygısıyla, her gün ortaklaşa beş vakit namaz 

kılınmasını emretmiştir: Sabahleyin bu yüzden erken 

kalkmak gerekir, güneş doğmadan önce, öğleyin, ikindi 

vaktinde, akşamleyin ve gece yatmadan evvel. Bu durum, 

Yaratanımıza boyun eğdiğimizin ve minnet duyduğumuzun 

bir delili olarak, her namaz için, bütün maddî 

çıkarlarımızdan birkaç dakikalığına vazgeçmeyi gerektirir. 

Bu mecburiyet kadın erkek her yetişkini ilgilendirir. 

Öğle namazı her hafta cuma günü aynı vakitte, mutlaka 

cemaatle kılınan, daha ihtişamlı ve daha dikkat çekici bir 

namaza dönüşür. Cuma namazı olarak bilinen bu namaz 

öncesinde o yerleşim bölgesinin İmâmı bir hutbe okur. 

İslâm yılda kutlanması gereken iki bayram belirlemiştir: 

Biri oruç ayının sonunda, diğeri ise Mekke’ye yapılan hac 

esnasındadır. Bu iki bayramın herbiri, gündelik beş vakit 

namaza ilâveten, özel bir namazla kutlanır. Sabahleyin 

cemaatle kılınan bayram namazı için bir araya gelinir, 

namaz sonrasında da İmâm bir hutbe okur. Sınırlı bir 
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mecburiyet (farz-ı kifâye) niteliğindeki bir başka namaz da 

defin edilmezden önce ölü için kılınan namazdır.”334  

“İbâdetler kullar içindir, Allah’ın ibâdetlerimize 

ihtiyacı yoktur. Bir kutsî hadîsde de ifade edildiği gibi 

bütün insanlar kâfir olsa bu Allah’ın büyüklüğüne zarar 

vermez, tamamı mümin ve itâatkâr olsalar bu da, O’nun 

büyüklüğüne bir şey katamaz. İbâdetler beşerin, ilâhî plâna 

uygun insan haline gelebilmesi için vâsıtalar, vesîleler 

olarak buyrulmuştur. Bedenin ve rûhun (zihin ve şuurun) 

iştirakiyle yapılan ibâdetler insanı Allah’a yaklaştırmakta, 

bu yakınlıktan farklı bilgiler, inanç ve ahlâk elde 

edilmektedir.  

İçinde yaşadığımız hareketli, gürültülü, maddî âlemi 

kadar manevî ve ahlâkî âlemi de kirlenmiş dünyada ferdin, 

tek başına, yalnızca ferdi irâde ve imanından güç alarak 

kulluk çizgisinden sapmaması veya kulluk vazifelerini 

aksatmaması âdeta imkânsız hale gelmiştir. Bu konuda 

fertlerin diğerleriyle bir araya gelerek, birliktelikler, küçük 

cemâatler (dostluk, dayanışma, hayatı paylaşma gurupları) 

oluşturarak yardımlaşmaları gerekiyor. Hz. Peygamber’in 

cemâat üzerinde o kadar ısrar etmesini yalnızca “yirmi yedi 

kat sevap almaya yönelik bir tavsiye” olarak algılamak 

                                                 
334 M. Hamidullah, İslama Giriş, s. 103. 
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yanlıştır; o tavsiyenin sebebi, aynı zamanda sosyal olan 

dîni yaşayabilmek için cemâatleşmenin zorunlu 

olmasıdır.”335 

 “Ayrıca, insanlar, ibadet için bir araya geldiklerinde, 

dikkatlerinin tek bir noktaya çevrilmesinden ve aynı 

muharrik için gönüllerinin açılmasından başka bir amaç 

gütmezler. Böylece, cemaat hâlindeki bir insanın sezgi 

gücü, tek başına bulunduğu sıradaki sezgi gücünden daha 

fazla artar. Duyguları öyle şiddetlenir ve iradesi öylesine 

harekete geçer ki, hemcinslerinden uzak kaldığı veya yalnız 

olduğu zamanlarda, aklının ve kalbinin bir köşesinden bile 

geçirmediği çeşitli yüksek düşünce ve duyguları hisseder. 

Sonuçta, ister ferdî ister toplu olarak ifa edilsin, ibadetler 

sayesinde insan, dünya hayatında dinamik ve faal bir unsur 

olarak, kendi yerini ve değerini keşfeder.” 336 

V.3.1. Safların Bozukluğunun Toplumsal Ayrılığa 

Neden Olması:  

“Siz, meleklerin Rableri katında saf saf durdukları gibi 

saf bağlayıp dursanız ya!” (Müslim, Salat,123) 

                                                 
335  http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0065.htm 
336  Ferhat Koca, “İbadet: İnsani Varoluşun Anlamı”, İslama Giriş, 

D.İ.B.,Yay., s.264. 
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“Şüphesiz ben, saftaki aralıktan şeytanın sanki kara 

koyun gibi aranıza sokulmakta olduğunu görüyorum” (Ebu 

Davut, Salat, 93) 

“Ya saflarınızı düzeltirsiniz, yahut Allah yüzlerinizi 

başka taraflara çevirir” (Müslim, Salat,127)337  

Bu konuda cemaatin yeteri kadar motive edilmediği 

anlaşılmaktadır. Özellikle Cuma namazlarında sıkıntı 

yaşanmaktadır. Önce gelenlerin ön safları doldurarak 

oturması gerekirken kapı önüne en yakın yere oturmaları 

sonradan gelenlerin omuzlardan geçerek ilerlemelerine 

neden olmaktadır. Öte yandan cemaat çok seyrek saf 

tutmaktadır. Araya girip boşluğu doldurmak isteğiniz 

zamanda tersleme ve itiş kakış gibi incitici durumlar 

yaşanmaktadır. Bu konuda gevşek davranan cami 

görevlilerinin uyarılması ve ısrarla ve devamlı olarak bu 

konunun gündemde tutulması gerektir. 

 

V.4. Cuma Namazı 

“Cuma namazının meşru kılınmasında asıl sebep şudur: 

Namazın, bütün ülke genelinde yaygın kılınması ve bu 

vesileyle insanların bir araya toplanması esas bir ilkedir. 

                                                 
337 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 80-81. 
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Ancak bütün şehir halkının her gün bir araya getirilmesi 

zordur. Dolayısıyla bunun, belli bir zaman aralığıyla 

yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu zaman çok kısa olmamalıdır. 

Aksi takdirde insanlara ağır gelir ve beklenen faydayı 

sağlamaz. Çok uzun da olmamalıdır, o takdirde de etkisi 

kaybolur ve beklenen maksat gerçekleşmez. Hafta, bir 

zaman birimi olarak Arap – Acem ve çoğu milletler 

tarafından kullanılmaktaydı ve bütün şehir halkının 

katılacağı toplu namaz için vakit olarak belirlemeye 

elverişliydi. Böylece süre olarak haftanın belirlenmesi 

vacip oldu.  

Hz. Peygamberimiz: “Üzerine güneş doğan en hayırlı 

gün, Cuma günüdür. Âdem, o gün yaratıldı. O gün cennete 

konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak 

Cuma günü kopacaktır. O gün hayvanlar, (kıyametin 

kopacağı anda her tarafı sarsacak uğultuya) korku 

içerisinde kulak kesilirler.”(Müslim,Cuma,18)  

Cuma günü, duaların kabul olduğu bir an vardır. 

“Gerçekten Cuma günü öyle bir an vardır ki, şayet bir 

Müslüman o ana rastlar da Allah’tan bir hayır dilerse, Allah 

onu kendisine mutlaka verir.”(Müslim,Cuma,15) 
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“Ya birtakım adamlar, Cuma namazını terk etmekten 

vazgeçerler yahut Allah, onların kalplerini muhakkak 

surette mühürler ve artık gafillerden olurlar.” (Müslim, 

Cuma, 40) 

“Cuma her Müslüman üzerine vaciptir, kadın, çocuk ve 

köle hariç.”(Beyhaki,3/173)” 338  

Cuma namazı, cuma gününü Müslümanlar için bir 

bayrama dönüştürür Gusül abdesti alıp güzel elbiseler 

giyen, temiz kokular sürünen (Müslümanlar, her hafta 

coşku içinde toplanarak, birlik ve dayanışma duygularını 

tazeler. 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için 

çağırıldığınız zaman Allah’ı anmaya koşun, alışverişi 

bırakın! Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır” 

(Cum’a, 62/9). 

Cuma namazında okunan hutbe, bu namaza apayrı bir 

anlam kazandırır. Hutbe, Müslümanlara İslam’ın emir ve 

yasaklarını hatırlatan, tevhid şuuru kazandıran, onların 

heyecanını artıran, imanını tazeleyen bilgi ve yorumlardan 

oluşur.339  

                                                 
338 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 83-85. 
339 Abdullah Yıldız, Namaz: Tevhid İnancının Pratiği, s. 282. 
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Kırsal alanda Cuma ve bayram namazına ilgi kentten 

daha çoktur. Aynı şekilde şehirde gecekondu semtlerinde 

Cuma ve bayram namazına ilginin lüks semtlerden daha 

yoğun olduğu tespit edilmiştir. Şehirde de beş vakti 

kılmayanlarda bile çok yoğun bir artış gözlemlenmiştir, 

yani Cuma namazına ve bayram namazına katılım çok 

yüksektir. Bilindiği gibi Cuma namazı camide cemaatle 

kılınmakta olup genellikle erkekler için geçerlidir. 

Beş vakit namazlarda cemaatin genelde yaşlılardan 

oluştuğu gözlemlenirken, Cuma namazında gençlerinde 

çokluğu dikkat çekmektedir. Bayram namazında ise her 

yaştan insanlar camileri doldurup taşırmaktadır. 

Erzurum’da beş vakit kılanların oranı %34,6 iken Cuma 

namazında bu oran %61,3’ e bayram namazında ise % 84’e 

çıkmaktadır. (Erzurum sh:106-112) Trabzon’da durum; beş 

vakit düzenli kılanlar %45,9 iken Cuma namazı %77,3 

bayram namazına gitmem diyen çıkmamıştır. (Trabzon 

sh:199–208) Rize’de ise durum şöyle: beş vakti kılma oranı 

%44,6 iken Cuma namazı %78 bayram namazlarına da 

katılımın olağanüstü yüksek olduğu tespit edilmiştir. Rize 

sh:141-146) Konya’ya baktığımızda ise tablo: beş vakit 

kılarım diyenler %34,3 Cuma ve bayram namazlarının 

yaklaşık %60 civarında olduğu tespit edilmiştir. 
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Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki Türk insanı 

dini pratiklerden namaz ibadetini önemsemektedir. Beş 

vakti düzenli kılanlar, Cuma namazı ve beş vakti aralıklarla 

kılanların ortalaması % 70 civarında gözüküyor. Hiç 

kılmam diyenlerin oranı %15’ler civarında gözüküyor.  

 

V.5. Bayram Namazı ve Toplum   

“Törende bir usuldür, çok kere ayinlerden oluşan bir 

bütündür. Törenler sosyal düzeni muhafaza için kullanılan 

en etkili usullerdir. Ayin ve törenler devlet, hukuk, Allah 

gibi soyut kavramların basit kişilerce idrak olunmalarını ve 

hissedilmelerini sağlarlar.”340 

 

“Bayram namazları, Müslümanların kaynaşmasını, 

kardeşlik duygularının pekişmesini, iman ve heyecanlarının 

tazelenmesini sağlayan toplu ibadetlerin en geniş 

kapsamlısıdır. Hz. Peygamber, Ramazan ve Kurban 

Bayramı namazlarını Medine dışındaki geniş arazide; 

Musallâ’da kıldırır, çocuklarla kadınların da bayrama 

katılmalarını ister, mazeretleri sebebiyle namaz kılamayan 

hanımların da bayram hutbesini dinlemelerini ve o 

                                                 
340 S. Dönmezer, Toplumbilim, s.247 
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muhteşem kalabalığı, ibadet ve dua coşkusunu 

seyretmelerini tembih ederdi.(Buhari “Iydeyn”,20; Müslim 

“Iydeyn”,10)” 341 

“Müslümanların bayramları ibadetle başlar. Bayram 

gününün sabahında tekbir getirilir, sabah namazı daha 

sonra bayram namazı kılınır. Camide veya namazgâhta 

kılınan namazdan sonra ve önce vaaz ve hutbe dinlenir, 

toplu olarak dua edilir. Bundan sonra bayramın sosyal ve 

ahlâkî yönü öne çıkar. Mü’minler bayramlaşır ve 

birbirlerine özel olarak dua ederler. Biri: Gafarallahu lenâ 

ve lekum (Allah bizi ve sizi bağışlasın), diğeri: 

Takabbelallahu minna ve minkum (Allah bizden ve sizden 

kabul buyursun) derler. Yekdiğerinin bayramlarını tebrik 

ederler. Tebrikleşmeler evde de devam eder. Aile fertleri 

önce birbirinin, sonra akraba ve hısımlarının, sonra 

komşularının bayramlarını tebrik eder, hastaları, yaşlıları 

ve âlimleri ziyaret ederler. 

Bir yandan tebrikler ve bayram sohbetleri devam 

ederken, öbür taraftan sofralar kurulur, daha önce 

hazırlanan yemekler yenir. Mümkün olduğu ölçüde yemeğe 

                                                 
341 Abdullah Yıldız, a.g.e., s. 282. 
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komşular davet edilir veya bazı yerlerde adet olduğu gibi 

geniş bir alanda birlikte yemek yenir. 

Bayramlarda dargın ve küskün olanların barışmaları, 

aralarının bulunup barıştırılmaları çok önemlidir. Böylece 

müslümanlar arasındaki kin, nefret, husumet ve güvensizlik 

ortadan kalkar.342 

İbadet, ziyaret ve ziyafetten sonra sıra oyun ve 

eğlenceye gelir. Bu safhada çocuklar ve gençler şarkılar 

söyler, çalgılar çalar ve oyunlar oynar, eğlenir ve hoşça bir 

vakit geçirirler. 

İslam’da kutlanan Mevlit, Regaib, Mirac, Berat ve 

Kadir geceleri tamamiyle dini içerikli küçük bayramlar 

sayılabilir. Hatta Cuma bile böyle sayılabilir. Bunlar da 

çeşitli müslüman halklar arasında farklı şekillerde 

kutlanmaktadır.” 343 

 

V.5.1. Ramazan Kültürü ve Toplum   

Ramazan mübarek ay, mü’minlerin balayı 

                                                 
342 Süleyman Uludağ, “Bayramlar Ve Önemi”, Yeni Dünya Dergisi, 
Ocak 2000. 
343  Süleyman Uludağ, a.g.m.   
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Hatırla der, suyu bal kaybedilmiş sılayı (1982)344 

“Ramazan bir ibâdet ayıdır, bu ayı çeşitli ibâdetlerle 

geçiren müslümanlar ülkelere, bölgelere ve alt kültürlere 

göre değişiklik gösteren Ramazan kültürleri de 

oluşturmuşlardır.  

Osmanlı döneminde Ramazan’ın, edebiyat, sanat, 

günlük hayat, mutfak, eğlence hayatını etkilediği ve bu 

alanlara damgasını vurduğu bilinmektedir. Osmanlı 

Ramazan kültürü bütün boyutlarıyla alındığında ancak 

kitaplara sığacak hacimdedir. Ramazan’a mahsus ekmekler, 

başta güllâç olmak üzere tatlılar, iftar sofrasını süsleyen 

iftariyeler, büyüklerin konaklarında verilen diş kiralı 

ziyafetler dillere destandır. Minarelerde mahyalar kurulur, 

kandiller yakılır, hattâ uçurulurdu. Daha ziyade gece 

bekçileri davul çalarak ve mâni söyleyerek halkı sahura 

uyandırırlardı.  

“Yeni Câmî direk ister  

Söylemeye yürek ister  

Benim karnım toktur amma  

Arkadaşım börek ister”  

                                                 
344  N.F.K., Çile, Büyük Doğu Yayınları, Eylül 2007, Ramazan (248). 
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Kabilinden zarif mâniler defterler dolduracak kadar 

zengindir. Belli bir zamandan itibaren iftar ve imsak topları 

da meşhur olmuştur. Benim çocukluğumun geçtiği 

Çorum’da önce fişek atılır, hemen arkasından top gürlerdi. 

Biz çocuklar bu ilânı büyük bir merakla ve bıkmadan her 

akşam bekler ve izlerdik. Sesi güzel müezzinler şehrin 

uygun câmîlerinden, zikir, salavât, dua gibi metinlerden 

oluşan ve adına “temcîd” denilen metinleri okuyarak da 

halkı sahur için uyandırırlardı.345 

İstanbul birçok şeyin olduğu gibi en zengin Ramazan 

kültürünün de merkezi idi. Burada yapılan belli câmîlerin 

avlularında sergiler ve Direklerarası gezintileri hâlâ 

anlatılır. Sergilerde, çeşitli ülkelerden getirilmiş baharat, 

şeker, şekerleme, tesbih, ağızlık gibi şeyler sergilenir ve 

satılırdı. Şehzadebaşındaki Direklerarasında, ikindi ile 

akşam arasında, çoğu yaya bazıları arabalı genç kadın ve 

erkekler bir aşağı bir yukarı gezinti yaparlardı. Akşam 

ezanından önce Ayasofya ve Eyüp câmîlerine gelenler 

burada, türbedarların verdikleri su ile iftar ederler, akşam 

namazını kıldıktan sonra çevredeki aşçı dükkanlarından 

birine giderek yemek yerlerdi.  

                                                 
345 http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0065.htm 
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Çağdaş hayat, şartları değiştirdi, yeni şartlarda yeni 

Ramazan kültürü unsurları bulunup hayata geçirilebilirdi, 

fakat bu yapılamadı, eskiler eksik gedik tekrarlanıyor. 

Bugünün müslümanları hocalar kadar sanatçılara da 

muhtaç durumdadırlar; edebiyat, mûsikî, eğlendirici gösteri 

ve oyunlar, giyim kuşam biçimi (moda) alanlarında 

yetişmiş sanatçılarımız çoğaldıkça ve halkımızın dîne 

yönelişi, din eğitimi yoğunlaştıkça yeni Ramazan kültürleri 

de oluşacaktır.346 

Bir bayram günü Hz. Âişe annemiz, genç kızlara tef 

eşliğinde millî şarkılar söyletiyor ve dinliyordu. Bu esnada 

Peygamberimiz’de   onun dizine başını koymuş istirahat 

ediyordu. Babası Ebû Bekir geldi ve Peygamber evinde 

müzik icrâsını uygun bulmayarak engellemek istedi, 

Peygamberimiz “Bırak çalsınlar, bu bizim bayram 

günümüz” dedi.”347  

“Bayramlarda yapılan merasim “Fatih 

kanunnamesinde” belirtilmiştir. Padişahla sarayda 

bayramlaşmaya “muayede alayı” denilirdi. Sarayda 

bayramlaşma bittikten sonra “bayram alayı” ile Sultan 

Ahmet Camiine gidilirdi. Bu alay ve cami içindeki 

                                                 
346 http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0065.htm 
347 http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0065.htm 
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teşrifat,cami dönüşü Ayasofya’da namaz kılıp saraya 

dönerlerdi”348  

“Bir bayram sabahı lunaparktaki çocukların sevincini 

ve eğlencelerini seyrederken duygulanan M.Akif ,bu 

durumu şiirinde şöyle dile getirmiştir: 

“Afak bütün hande, cihan başka cihandır 

Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır. 

Bayramda güler çehre-i masum-i sabavet 

Ümmid çocuk suret-i safında ıyandır. 

Her cebhede bir nur-i mücerred lemeanda; 

Her didede bir ruh demâdem cevelandır 

Alam-ı hayatın iki kat buluştuğu ecsad 

Feyzindeki tesir ile asude revandır 

….. 

Ya Rab bu nasıl ruh-i avalim-sereyandır! 

Bayramlar gelir yâda ne hoş hatıralar ki: 

Bin ömre verilmez, o kadar gadri girandır 

Iydın bana daim görünür levh-i kerimi 

                                                 
348 Erol Özbilgen, a.g.e., s. 302-303.  
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Mazi-i tufuliyyetimin yad-ı besimi”349 

 

V.5.2. Fıtır (Ramazan) Bayramı  

“Bu bayramlardan ilki, fıtır ya da Ramazan bayramıdır. 

Bir ay boyunca tutulan oruç ibadetinin bittiği, fıtır 

sadakasının verildiği gün kutlanır. Bu bayramda herkesi, 

kendilerine zor gelen oruç ibadetini tamamlamış olmanın 

verdiği tabii bir sevinç bürür. Bunun yanında, fakirlerin 

fıtır sadakalarını almaları onları da sevindirir. Kişinin, 

Allah Teâlâ’nın kendilerine farz kılmış olduğu önemli bir 

ibadeti yerine getirmiş olması, geçen seneden bu tarafa bir 

sene boyunca, Allah’ın kendisine ve çoluk çocuğuna sağlık 

ve afiyet vermiş olması, aklı başında olan herkes için 

sevinmeyi gerektiren bir nimettir.”350 

 

V.5.3. Kurban Bayramı 

“Kurban Bayramı Hz. İbrahim’in (s.a.), oğlu İsmail’i 

(s.a.) kurban etmek istediği, Allah Teala’nın da büyük bir 

koç göndererek onu kurtardığı günün yıldönümünde 

                                                 
349  Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (Haz: M. Ertuğrul Düzdağ), Çağrı 

Yay. İstanbul, 2005, s:44.  
 
350 Dihlevi a.g.e., sh .92. 
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kutlanır. Bu bayram, hanif İslam dininin önderleri olan 

peygamberlerin anılarını tazelemek, Allah uğruna canı ve 

malı feda etmek, bu yolda sabır ve metanet göstermek 

konusunda onları örnek almak anlamları taşır. Ayrıca 

kurban bayramı, hacılara benzeme, onların yaşadıkları dini 

havaya arzu duyma anlamına da gelir. Bu yüzden bayramda 

tekbir alınması sünnet kılınmıştır. Allah Teâlâ da, “Size 

hidayet ettiği için, Allah’ı tazim etmenizi ister.” Buyurur. 

Yani, Allah Teala’nın, sizi oruç tutmaya muvaffak 

kılmasına bir şükür ifadesi olmak üzere tekbir getirin 

demektir.”351  

Bayramda sünnet ya da müstehap olan bazı şeyler: 

“Bu yüzden kurban kesmek, Mina günlerinde tekbir 

getirmek sünnet(Hanefiler de vacip) olmuştur. Kurban 

kesmeye niyet eden kimsenin tıraş olmaması müstehap 

kılınmıştır. Bayram namazı ve hutbe sünnet (Hanefiler de 

vacip) kılınmış, böylece Müslümanların bir araya 

gelmelerinin, Allah’ı zikirden ve dini nişanelerin 

takdisinden hali kalmaması istenmiştir. 

Bunun yanında şer’i bir maksat daha gözetilmiştir. O 

da şudur: Her milletin bir gövde gösterisi olur; orada bütün 

fertleri bir araya gelir. Böylece güç ve kudretlerinin 
                                                 
351 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s. 92. 
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gözükmesi, çokluklarının görülmesi istenir. Bayramlar da 

böyledir. Bunun içindir ki, çocuklar, yaşlı-genç bütün 

kadılar ve hatta hayızlı olanlar dâhil herkesin bayram 

yerine katılmaları müstehap kılınmıştır. Bunlar, namaz 

kılınan yerden ayrı dururlar ve Müslümanların dualarına 

katılırlar. Bunun için Rasulullah (s.a.) gelirken ve giderken 

ayrı ayrı yolları kullanır, her iki yolda, Müslümanların güç 

ve kudretlerini göstermek üzere dizilenleri kutlardı. 

 Esasen bayram, süslenmek demek olduğundan, en 

güzel elbiselerin giyilmesi, merasimlerin yapılması, gidip 

gelirken ayrı ayrı yolların kullanılması, namazgâha 

çıkılması müstehap olmuştur.352 

Fıtır bayramında, birkaç hurma yemeden namaza 

gidilmez. Bununla, bir gün önceki oruç haline,oruç ayının 

bitmesi sebebiyle-muhalefet edilmiş olur. Namazdan önce 

fıtır sadakasını verir; böylece, böyle bir günde fakirlerin 

muhtaç durumdan çıkarılması ve namaza tasasız katılmaları 

sağlanır. 

                                                 
352 Dihlevi, a.g.e., s.93 
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Kurban bayramında ise, namazdan dönünceye kadar bir 

şey yemez, teberrüken kesmiş olduğu kurban etinden yer. 

Böylece ona önem verdiğini göstermiş olur.”353 

 

V.6. Cenaze Namazı ve Toplum 

İstemem nakl-i cenâzemde çeleng-ü âhenk  

Debdebeyle gidilir sâha değildir makber  

Orası medhalidir bârigeh-i Mevlâ’nın  

Kapısından içeri aczile girmek ister.  

Tâhir ül-Mevlevî  

Her doğan ölmeye namzettir; aradaki fark dünya 

misafirhanesinde ikamet müddetinin azlık veya 

çokluğundandır. Bu değişmez ve istisnâ tanımaz kanun 

karşısında insanoğlu, anlayış ve inancına göre vaziyet 

almış, çeşitli davranışlarda bulunmuş ve âdetlere tâbi 

olmuştur. Başı bulutlara yükselen ehramlar, mezarlarda 

insan ölülerine ait kemiklerin yanında çıkan at, silâh ve 

para kalıntıları; Ganj Nehri kenarında genizleri tıkayan 

                                                 
353 Dihlevi, a.g.e., II. Cilt, s.93. 
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dumanlar ve ölü vücutların yanmasından intişar eden 

kokular hep mezkûr inanç ve âdetlerin birer tezahürüdür.  

Hak ve bâtıl bütün dinler insanın menşe ve âkıbeti 

üzerinde durmuş, hitabettikleri cemiyetin medenî ve fikrî 

seviyesine uygun açıklamalar yapmış, inançlar 

getirmişlerdir. Bilindiği üzere İslâm imanının altı 

temelinden biri de öldükten sonra dirilmeye ve âhirete 

inanmaktır. Buna göre insanlar vefat edip defnedilince önce 

kabirde sorguya çekilecek, dünya hayatındaki iman ve 

amellerine göre cevap verecek ve kıyâmetin kopmasına, 

yeniden dirilişe kadar, berzah âleminde kalacak, burada da 

yaptıklarına göre muamele göreceklerdir; berzah hayatı da 

ya cennetten bir köşede veya cehennemden bir çukurda 

geçecektir. Arkadan kıyâmet, haşir, muhâsebe, mizan, sırat 

cehennem, cennet...  

Ölümü hatırlamak ve hazırlanmak gerekir. Hz. 

Peygamber (sav) ölümü unutmamayı, Allah’ın razı olduğu 

iş ve davranışlarla ona hazırlanmayı, Allah’ın rahmetinden 

ümitli olmayı tavsiye etmiş, ızdırab ne kadar şiddetli olursa 

olsun ölümün temmeni edilmesini hoş görmemiştir.”354 

 “Ölüm dolayısı ile yapılan ayin ve törenlerin şekil ve 

içerikleri toplumdan topluma değişmektedir, ancak 
                                                 
354 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0041.htm. 
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bunların hepsi aynı temel fonksiyonlara sahiptir. Geride 

kalanlara huzur sağlamak, onları yeniden aktif sosyal 

hayata avdet ettirmek ve ölünün ruhunun kötülüklerinden 

korunmaktır. Yapılan törenler ölünün, servet ve gücünü 

göstermek bakımından son bir şans da vermektedir.”355  

Mesela,“Osmanlı devlet adamlarının cenaze namazı ve 

dini tören yapılması padişahın iznine bağlıdır. Eğer padişah 

ölmüşse sarayda tören yapılır, dualar edilir, Şeyhulislam 

tarafından cenaze namazı kıldırılır. Sadrazam büyük 

camilerden sala verilmesini emreder. Taziyeler yeni 

padişah tarafından sarayda kabul edilir ve dua edilirdi.356  

                                                 
355 S. Dönmezer, a.g.e., s. 247. 
356 Erol Özbilgen, a.g.e., s. 309-310.  



 256

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

I.  DİNİ HAYAT ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA 

NAMAZ İBADETİ: 

Bu konuda; M.Emin Köktaş’ın İzmir, Ünver Günay’ın 

Erzurum, Celaleddin Çelik’in Konya, Ali Akdoğan’ın Rize 

ve Trabzon çalışmaları karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

 

I.1. Dini Pratikler ve Toplum 

“Hac gibi öteki periyodik ibadetler, kutsal gün ve 

geceler, bayramlar ve özellikle de ramazan orucu ve bu 

vesile ile ibadet ve yardımlaşma, kurban, fitre ve zekât gibi 

ibadetlere, mevlit gibi dinî merasimlere eğilimlerdeki artış 

da Türk toplumunda hızla değişen sosyo-ekonomik ve 

kültürel şartlarda dindarlık temayüllerinin dinamizminin 
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tipik göstergeleri olmakta; her şeye rağmen onlarda yaşa, 

eğitim durumuna ve toplumsal ve kültürel çevreye göre 

farklılaşma ve çeşitlenmeler şiddetli ilgiden ilgisizliğe 

kadar uzanabilmektedirler.”  

 “Kırsal alanda ileri yaş grubuna mensup ancak ümmî 

olanların hemen tamamının dine ve ibadete olan ilgisi 

oldukça yüksektir. Aynı durumda olanları kapsayan bir 

anket çalışması onların ibadete olan ilgisini %61.50 olarak 

gösteriyor. Öğrenim durumlarına bakılmaksızın 50 yaş ve 

daha yukarısı için ise bu rakam % 69.5’e yükselmektedir.  

Yine de cinsiyet itibariyle Türkiye’de genelde kadınlar 

erkeklere oranla dine daha çok ilgili görünmektedirler. 

Kırsal bölgelerin kentlere göre daha yüksek düzeydeki 

ilgisi ise, dinî öğretim kurumları ve mesleklere gidenlerin 

% 90’lara erişen nispetinin oralardan gelmekte oluşu ile 

tipik bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de tipik 

Müslüman aydın taşra kökenlidir.” 357 

“Anlaşılan Türkiye’de, dine olan ilgi, bölgelere göre de 

önemli farklılıklar göstermektedir. 1962 yılında 548 köyde 

gerçekleştirilmiş bulunan bir araştırmadan, bazı dini 

motiflere karşı bölgesel davranışların farklı yapılarda 

ortaya çıktıklarını öğreniyoruz. Bu araştırma, Ege, 
                                                 
357 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 606-607. 
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Marmara ve Akdeniz bölgelerinde dine olan ilginin geri 

kalanlara nispetle daha az olduğunu ve oralarda toplumun 

daha ileri derecede bir sekülarizasyona uğradıklarını 

gösteriyor. 

Esasen, Türk toplumunun dinî yaşayışında, benzeri 

farklılaşmaları ve çeşitlenmeleri, toplumsal tabakalaşma, 

meslek ve öğrenim durumu gibi değişkenler aracılığı île 

oluşturulacak korelasyonlar ve sanayileşme gibi faktörlerle 

ilişkileri ve etkileşimi çerçevesinde zenginleştirmek 

suretiyle derinleştirmek ve oradan hareketle karşılaştırmalı 

ve tipolojik tahlillere ve sistematik faktör analizlerine 

yönelmek, Türk toplumunda dinin derin anlamı ve 

etkilerinin anlaşılması bakımından oldukça öğretici 

olacaktır. Ancak, bütün bu konularda şu an için elimizin 

altında çok sınırlı ölçüde gözlem ve tespitlere dayalı veriler 

mevcuttur ve bunlardan hareketle genel ve sistematik 

sonuçlara gitmeye kalkışmak, bir çok bakımlardan acele 

genellemeler olmaktan öteye pek de bilimsel bir anlam ve 

önem ifade etmeyecektir. Anlaşılan, Türk toplumu, din 

sosyologuna oldukça zengin ve ilginç bir araştırma alanı 

sunmakta, Türkiye Din Sosyolojisinin ana çatısının 
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oluşturulması bakımından bu konularda daha yapılması 

gereken çok şey bulunmaktadır.”358  

“Her halükârda Türk toplumu içerisinde din, diğer 

toplum sistemleriyle bir şekilde içten ve dolaylı bir ilişki 

halinde kalmaya ve fertlerin değer yargıları, tutumları ve 

davranış biçimlerini geniş ölçüde etkilemeye ve toplumsal 

kontrol merkezi işlevini sürdürmeye devam etmektedir. 

Çağdaşlaşmanın artması ölçüsünde, dinin toplumun çeşitli 

kültür alanları üzerindeki etkilerinin daha da azalması 

beklenebilir. Ancak buradan hareketle dinin toplumsal 

öneminin de azalacağı sonucunu çıkarmak hatalı olur. 

Tersine toplum ilerleyip modernleştikçe, kendi alanında 

daha da derinleşen dinin çeşitli sosyo-kültürel sistemler 

arasındaki ve toplumun genel kültür bütünü içerisindeki 

birleştirici ve kaynaştırıcı rolünün öneminin de giderek 

artmasını belirtmek gerekir.359 

Anlaşılan değişim her şeye rağmen, modern Türk 

toplumuna damgasını vurmuştur ve orada değerlerin 

değişimi olgusu sancılı da olsa kaçınılmaz biçimde 

sürmektedir. Bu çerçevede, bir örnek oluşturması 

bakımından, meselâ dîn görevlisi ve dinî otoritenin, toplum 

                                                 
358 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 608. 
359 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 610-611. 
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hayatında sahip bulunduğu statü ve oynadığı rolde 

gözlenen değişime işaret edebiliriz. Gerçekten de, eskinin 

geleneksel toplum yapısındaki durum ve fonksiyonu ile 

karşılaştırıldığında, din görevlisinin gerek statüsü ve 

gerekse de işlevleri çok köklü değişime uğramış 

bulunmakta ve süreç bütün hızıyla sürmekte; böylece o, 

eski sistemdeki merkezî rolünü ve nüfuzunu çok büyük 

ölçüde kaybetmiş görünmektedir. Meselâ kırsal alanda artık 

o, camiye devam eden cemaatin ibadet işlerini yürütmekte, 

dinî törenlere başkanlık etmekte, cemaatin din ile ilgili ve 

bazı aile içi ve toplumsal çatışma ve sorunların çözümüne 

ve dinî eğitimine katkıda bulunmaktadır. 1968 yılında DPT 

tarafından ülke çapında 5226 kişi üzerinde yapılan bir 

araştırmadan, köyde en etkin kişiler sıralamasında imam         

% 1.2 ile ancak üçüncü sırayı alabilmektedir. Şehir 

topluluklarında ise, onun eski merkezî rolü çok daha büyük 

bir değişime maruz kalmıştır. Onun eğitiminin sahip 

bulunduğu açığın kapatılması konusunda ise yapılması 

gereken çok şey vardır. Statü ve işlev yönünden uğradığı 

değişime rağmen, genelde Türk toplumu içerisinde din 

görevlisi belli bir prestije ve saygınlığa sahip olmayı 

sürdürmektedir. Öte yandan toplum, dînî ilgi, güven ve 

saygısını, imamlar, hocalar, müftüler, vaizler ve öteki dinî 

otoritelere ve din görevlilerine, Müftülüklere, Din İşleri 
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Yüksek Kuruluna başta inanç, ibadet ve ahlâk konuları 

olmak üzere çok çeşitli konularda sorular yöneltmeye ve 

fetvalar istemeye devam etmek suretiyle de ortaya 

koymaktadır. Gerçi bu sistemin işleyişi ve muhtevası 

bakımından, konu ile ilgili başlangıç halindeki tespit 

çalışmalarının ötesinde sosyolojik tahliller henüz 

Türkiye’de gerçekleştirilmiş de değildir.360 Yine de, bu ilk 

tespitler bile, fetvalar konusuna bilimsel bir derinlik 

kazandırılması gereğini önemle ve şiddetle gösteriyorlar. 

Aynı konularda tarihî bilgi ve belgelere dayalı derinliğine 

ve sistematik sosyolojik araştırmalar ise hemen hemen hiç 

başlamış değildir. Bunlar yapılmadığı sürece, Türk 

toplumunda dinin etkileri ve hayatiyetinin sosyolojik 

analizi tamamlanmış olmayacaktır.”361  

“Kadınların mistik, sihirsel, merasimci dindarlığa daha 

eğilimli ve büyüsel-şekilsel formlara daha yatkın oldukları 

anlaşılmaktadır.”362  

“Aile ortamının şehirleşme sürecindeki göçmenlere 

sunduğu ekonomik ve psikolojik desteğin yanı sıra dinî 

bilginin aktarıldığı ve bazı pratiklerin uygulandığı bir yer 

olması, bütünleşme de ailenin açık işlevleri olarak tezahür 

                                                 
360 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 611. 
361 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 611. 
362 Celaleddin Çelik, Şehirleşme ve Din, s. 352-353. 
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etmektedir. Ancak geleneksel dayanışmacı özellikleri ile 

ailenin, bağımsız hareket etme, bireyleşme ve kurumları 

kullanma eğilimlerini engelleyici bir gizli işlevi de taşıdığı 

gözlenmiştir. Her halükarda özellikle dinî hayatın canlı ve 

yoğun olduğu Ramazan ve Kurban bayramları ile bazı 

mübarek gün ve gecelerin, geleneksel aile ve akrabalık 

ilişkilerinin, dayanışmacı özelliklerinin daha da 

pekiştirilme fırsatları sunduğu anlaşılmıştır.  

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak dinî yaşantının şiddet 

ve yoğunluğunda artışların olabileceğine ilişkin 

varsayımımız bulgularımızca desteklenmiştir. Teorik 

boyutta dinî inanç ilkelerine kesin inanma tutumu ile 

taklitçi eğilimin genellikle ileri yaş gruplarında, inanç 

konusunda şüpheci eğilimler ve sorgulayıcı tavırlar ile 

ilgisizliğin ise genç yaş gruplarında yaygın olduğu 

görülmüştür. Kesin inanma tutumunun yaşın ilerlemesine 

bağlı olarak artmasını, daha çok kişilerin çeşitli yaş 

dönemlerine özgü yaşadıkları psikolojik değişimlerin 

değerler ve inançlar alanına yansıması olarak görmek 

mümkündür. Ancak şehirsel bir ortamda, içinde bulunulan 

çevrenin gündelik hayatın kişisel ve toplumsal bütün 

ayrıntılarında olduğu kadar inanç ve pratikler alanında da 

karşılığını bulan bir etki gücüne sahip olduğu gözardı 
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edilmemelidir. Nitekim bu olgunun geleneksel ilişkilerin 

bütün ağırlığı ve belirleyiciliği ile sürdüğü çevreler ile 

modern şehirsel unsurların öne çıktığı çevrelerde farklı 

düzeylerde belirginleşmesi bu gerçeğe işaret etmektedir.”363  

“Dinî ibadet ve pratikleri yerine getirme eğilimi eğitim 

düzeyinde artışına bağlı olarak belli düzeylerde bir azalma 

göstermekle birlikte, bu düşüş her eğitim kategorisinin 

kendi içinde önemli düzeyde değildir. Eğitim düzeyi 

yükselen kadınların erkeklere göre dinî pratiklere daha az 

ilgi göstermeleri, eğitim faktörünün farklı cinsiyetlerde 

farklı etkiler bıraktığının göstergesi olmuştur. Dinî hayatın 

odak noktaları olan dinî bayramlara önem verme tutumu ile 

dine bağlılığın hayata anlam ve kişiye güven vereceği 

düşüncesi’ gibi bazı öznel tecrübelerde de, eğitim 

düzeyinin yükselişine bağlı olarak düşüşler meydana 

gelmiştir. Üniversite düzeyinde yoğun bir şekilde ortaya 

çıkan bu durum, özellikle yüksek öğretimin din dışındaki 

hayatı anlamlandırma ya da meşrulaştırma sistemlerinin 

yoğun biçimde farkına varıldığı karşılaşma alanı olmasıyla 

ilgili bir durumdur. Ancak bu din dışı anlam verici dünya 

tasavvurları, hem dinin aşkın olanla güçlü bağlantısına 

sahip olmamaları, hem de etkinliği dar bir alanla sınırlı 

                                                 
363 Celaleddin Çelik, Şehirleşme ve Din, s. 354. 
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kalmaları nedeniyle, dinin kendine özgü kuşatıcılığına ve 

derinliğine ulaşmış görünmemektedirler. Eğitim düzeyinin 

artışına bağlı olarak dinî hayatta belki de en yaygın 

gözlemlenen olgu, dinî anlayış ve tutumlarda bireyselleşme 

eğiliminin kendini göstermesi şeklinde olmuştur.”364 

Dini pratikler-ibadetler ile gelir düzeyi arasında oruç 

ibadeti hariç anlamlı farklılaşmalar gözlenmiştir. Üst gelir 

tabakalarına doğra gidildikçe düşme eğilimi gösteren dinî 

pratikleri yerine getirme tutum, oruç ibadetinde bütün gelir 

kategorilerinde birbirine yakın çıkmıştır.  

“Namaz, İslam dininde kendisine en çok önem verilen 

ve belli yaş sınırını aşmış bütün inananların sorumlu 

olduğu ibadetlerdendir.”365  

“Toplum da dikkatlice bakıldığında günlük beş vakti 

hiç geçirmeyen ve üzerine nafilelerde ekleyenler olduğu 

gibi, haftalık cumayla yetinen veya bayramdan bayrama 

namazla ilişkisi olanlar da var. Öte yandan dini pratiklerle 

hiç ilgisi olamayanlara da rastlarız.”366 Öyle ki babasının 

cenaze namazını bile kılmayan kişilere dahi 

rastlanmaktadır. 

                                                 
364 Celaleddin Çelik, Şehirleşme ve Din, s. 360-361. 
365 C. Çelik, a.g.e., s. 222 
366 Ünver Günay, Erzurum…, s. 94. 
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I.2.  Yerleşme Çevresi ve Toplumsal Çevre Günlük 

Namaz Kılma İlişkisi 

“Yerleşme çevresi ve toplumsal çevrenin günlük namaz 

kılmakta önemli bir etken olduğu görülmektedir. Kırsal 

kesimde günlük namaza bağlılık kenttekinden daha çoktur. 

Fakat “Kırsal kesimde kentleşmenin etkileri arttıkça köy 

topluluklarının cemaat özellikleri de azaldığından, dini 

pratiklere bağlılıkta önemli bir etken olan toplumsal baskı 

ve kontrol de etkinliğini giderek yitirmekte, böylece günlük 

namazlara olan ilgide azalmaktadır. Kent merkezinde de 

geleneksel çevreden modern çevrelere doğru çıkıldıkça 

namaza ilginin hissedir ölçüde düştüğü görülmektedir.”367  

 

I.3. İbadetler ve Bölgeler 

“Frey ve arkadaşlarının 1962’de 458 köyde yaptığı 

araştırmada; dini ibadetlerde ise yine aynı bölgede belirli 

bir azalma göze çarpmaktadır. Bölgeler arası 

sekülârizasyon en fazla Ege bölgesinde, sonra Marmara ve 

Akdeniz bölgelerinde görülmektedir. Görülüyor ki din 

sistemi toplumun diğer sistemiyle içten ilişki halindedir. 
                                                 
367  Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, 

Erzurum Kitaplığı, İstanbul, Ağustos 1999, s. 95-96; Celaleddin 
Çelik, Şehirleşme ve Din (Konya Örneği), Çizgi Kitabevi, Konya, 
Ağustos 2002, s. 226-227. 
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Fertlerin değer yargıları, tutumları ve davranış biçimlerine 

geniş şekilde etkide bulunur.”368  

 

I.4. Cinsiyet ve Günlük Namaz İlişkisi 

“Günlük namazını düzenli kılanlar sıralamasında 

kadınların erkeklerden daha çok olduğu tespit edilmiştir. 

Hiç namaz kılmam diyenlerin oranında da kadınlarda daha 

az olduğu tespit edilmiştir.”369 Sadece namaz değil başka 

birçok konularda kadınların erkeklerden önde olduğu 

görülmektedir. Bunun nedenleri arasında; kadınların 

psikolojik durumları yani erkeklere göre daha duygusal naif 

manevi geleneklere bağlı, korkuya meyyal ve sığınma 

ihtiyacı duyan kişiler olması sayılabilir. Öte yandan 

toplumsal hayatta nispeten daha kenarda ve kendi 

dünyalarıyla baş başa oluşları kadınların dini konulara 

bağlılığında bir etken oluşturmaktadır. Buna mukabil 

erkeklerin kendilerini efendi ve sahip görmeleri, bağımsız 

hissetmeleri, her şeyden önce itaati gerektiren din ve 

ibadetin tabiatına aykırı olduğundan dine bağlılık kadınlara 

göre biraz daha az olmaktadır.”370 (Öte yandan Konya 

                                                 
368  Orhan Türkdoğan, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, Dede 

Korkut Yayınları, İstanbul, Ekim, 1977, s. 267-268. 
369 Ü.Günay, a.g.e., s. 97.  
370 Ü. Günay, a.g.e., s. 97-98. Celaleddin Çelik, a.g.e., s. 222. 
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araştırmasında okuyan ve çalışan bayanların düzenli namaz 

kılma oranlarının düştüğü tespit edilmiştir.)371 Rize’de de 

durum farklı tespit edilmiştir; düzenli namaz kılanların 

oranı kadınlarda %41,7 iken erkekler de 46.3’tür.372 Çalışan 

kadınlar, çalışan erkekler oranlamasında kadınların oranı 

daha düşük çıkmaktadır.373  

 

I.5. Yaş ve Namaz İlişkisi 

“Gerçekten de yaş gruplarının dinî yaşayıştaki rolleri 

büyüktür. Genç yaşlardakilerin dine karşı belli bir 

kayıtsızlık göstermelerine karşılık, yaş ilerledikçe dine 

karşı bağlılık da artmakta ve çoğunlukla teşkilatlanmış ve 

gelenekleşmiş din içerisinde hâkim rolün yaşlılara düştüğü 

müşahede olunmaktadır. Nitekim, ülkemizde dinî hayat 

üzerine yapılan anketler de genellikle halkın çizdiği din 

adamı portresinin yaşlı kimselerin vasıflarını taşımakta 

oluşu, yukarıdaki hükmü doğrulamaktadır. Esasen 

                                                 
371 C. Çelik, a.g.e., s. 223,225; Ali Akdoğan, Sosyal Değişme ve Din, 
(Trabzon İl Merkezi Örneği), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004, s.199-
200. 
372 Ali Akdoğan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte 
Dini Hayat, (Rize İl Merkezi Örneği), Rağbet Yayınları, İstanbul, 
2002, s.141. 
373 A. Akdoğan, a.g.e., s.141, C. Çelik, a.g.e., s. 227; M. Emin Köktaş, 
Türkiye’de Dini Hayat, (İzmir Örneği), İşaret Yayınları, I. Baskı, 
İstanbul, 1993, s. 107-108. 
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toplumların dinî hayatı içerisinde yaşlılar tradisyonalizm ve 

muhafazakârlığın temsilcileri olarak gözükmektedirler. 

Dînî ihtidalar ise genellikle hayatın erken yaşlarında ortaya 

çıkmaktadırlar.”374  

“Yaş ilerledikçe günlük vakit namazlarına olan 

bağlılıkta artmaktadır. Ölümün ayak seslerini hissettikçe bu 

bağlılığın arttığı görülmektedir.60 yaş ve üzerinde günlük 

namaz kılma oranı üst düzeye çıkmaktadır.”375  

 

I.6. Gelir Durumu Ve Namaz İlişkisi 

Gelir düzeyi yükseldikçe vakit namazlarına ilginin 

düştüğü gözlenmektedir. Gelir düzeyi bakımından en alt 

tabakanın namaza daha düşkün, en üst tabakanın da daha az 

ilgili olduğu tespit edilmiştir.376 (Trabzon’da diğer illere 

ters bir durum söz konusudur. Ekonomik durum 

yükseldikçe namaz kılanların oranı artmaktadır. Alt gelir 

                                                 
374 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 321. 
375 Ü. Günay, a.g.e., s. 98–99; C. Çelik, a.g.e., s. 227; Ali Akdoğan, 
Trabzon Örneği, s.142; A. Akdoğan, Rize Örneği, s. 142; M. Emin 
Köktaş, a.g.e., s.109. 
376 Ü. Günay, a.g.e., s. 99-100; C. Çelik, a.g.e., s. 223-224; M. Emin 
Köktaş, a.g.e., s.111. 
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grubunda oran %33,3 iken zengin olduğunu belirtenler de 

% 50’ye yükselmektedir.377  

 

I.7. Meslek Grupları ve Namaz İlişkisi 

İş ve meslek gruplarında namazlarını en düzenli 

kılanların ev hanımları olduğu görülüyor bunu çiftçilik ve 

hayvancılıkla uğraşanlar takip ediyor, üçüncü sırayı esnaf 

ve zanaatkârlar dördüncü sırada işçi, müstahdem, 

hizmetkâr vs. ve sıra tüccarlar, memurlar ve öğrenciler 

şeklinde sıralanmaktadır. Hiç namaz kılmam diyenlerin en 

az olduğu grup çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar olurken 

en yüksek oran memurlarda görülmektedir.378  

 

I.8. Eğitim Düzeyi ve Namaz İlişkisi 

Düzenli olarak namaz kılanların oranı en yüksek 

okuma yazma bilmeyenler ilkokul mezunu ve orta-lise 

mezunları olarak sıralanırken en düşük oran yüksek 

okullularda görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere 

öğrenim düzeyi yükseldikçe düzenli olarak namaz kılma 

                                                 
377 A. Akdoğan, Trabzon Örneği, s. 143-144. 
378  Ü. Günay, a.g.e., s. 101-102; C. Çelik, a.g.e., s. 223; A. Akdoğan 

Trabzon Örneği, s. 202-203; M. Emin Köktaş, a.g.e., s.111. 
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oranı düşmektedir.Rize de eğitim düzeyinin namaz kılmaya 

manidar bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.379  

 

I.9. Kentle İlişkiler ve Namaz İlişkisi 

Kırsalda oturup şehirle ilgisi yılda bir gibi az olanlarda 

düzenli namaz kılma en üst düzeyde iken şehirle ilişkiler 

arttıkça bu oran azalmaktadır. Öte yandan dışarıdan gelip 

de kentte oturma süresi uzadıkça yine düzenli namaz kılma 

oranı düşmektedir.380  

 

I.10. Medeni Durum ve Namaz İlişkisi 

Medeni durumla düzenli namaz kılma arasındaki 

bağlantı evliler dul olanlar ve bekârlar şeklinde 

sıralanmakta. Tıpkı medeni durum gibi aile tipi de namaza 

ilgiyi etkileyen önemli bir olgudur. Genellikle geleneksel 

özellikleri ağır basan geniş aile ortamında düzenli namaz 

kılma oranı daha yüksek iken, modern aile yapılarında bu 

oran azalmaktadır. Bunun nedenleri arasında modern 

unsurların ve ferdileşme(individualisme)nin daha etkin 

olması tespit edilmiştir. Aile içerisinde de en yaşlı olanlar, 

                                                 
379  A. Akdoğan, Rize Örneği, s. 144-145. 
380 Ü. Günay, a.g.e., s.102-103; C. Çelik, a.g.e., s. 226. 
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evli çocuklar ve bekâr çocuk ve torunlar şeklinde bir 

sıralama tespit edilmiştir namaza ilgi bakımından. Bu da 

yine yaş ve namaza ilgi arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir.381 Rizede çok manidar bir ilişki tespit 

edilememiştir.382  

 

I.11. Cuma ve Bayram Namazı İle İlgili Durum 

Kırsal alanda Cuma ve bayram namazına ilgi kentten 

daha çoktur. Aynı şekilde şehirde gecekondu semtlerinde 

Cuma ve bayram namazına ilgi lüks semtlerden daha yoğun 

olduğu tespit edilmiştir. Şehirde de beş vakti kılmayanlarda 

bile çok yoğun bir artış gözlemlenmiştir, yani Cuma 

namazına ve bayram namazına katılım çok yüksektir. 

Bilindiği gibi Cuma namazı camide cemaatle kılınmakta 

olup genellikle erkekler için geçerlidir. 

Beş vakit namazlarda cemaatin genelde yaşlılardan 

oluştuğu gözlemlenirken, Cuma namazında gençlerinde 

çokluğu dikkat çekmektedir. Bayram namazında ise her 

yaştan insanlar camileri doldurup taşırmaktadır. 

Erzurum’da beş vakit kılanların oranı %34,6 iken Cuma 

namazında bu oran %61,3’ e bayram namazında ise % 84’e 

                                                 
381 Ü. Günay, a.g.e., s. 103-104; M. Emin Köktaş, a.g.e., s.108. 
382 A. Akdoğan, Rize Örneği, s. 139. 
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çıkmaktadır. (Erzurum sh:106-112) Trabzon’da durum; beş 

vakit düzenli kılanlar %45,9 iken Cuma namazı %77,3 

bayram namazına gitmem diyen çıkmamıştır.383 Rize’de ise 

durum şöyle: beş vakti kılma oranı %44,6 iken Cuma 

namazı %78 bayram namazlarına da katılımın olağanüstü 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.384 Konya’ya baktığımızda 

ise tablo: beş vakit kılarım diyenler %34,3 Cuma ve 

bayram namazlarının yaklaşık %60 civarında olduğu tespit 

edilmiştir. İzmir’de ise, Cuma gününün Müslümanlar için 

özel anlamı olan bir gün olduğunu belirtenlerin oranı %72, 

%13,3’de özel bir anlamı olmadığını belirtmişlerdir. Bu da 

Cuma namazıyla ilgili bir fikir vermektedir. 

Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki Türk insanı 

dini pratiklerden namaz ibadetini önemsemektedir. Beş 

vakti düzenli kılanlar, Cuma namazı ve beş vakti aralıklarla 

kılanların ortalaması % 70 civarında gözüküyor. Hiç 

kılmam diyenlerin oranı %15’ler civarında gözüküyor.  

 

I.12. Dua İle İlgili Tutumlar 

Dua Türk Milleti’nin dini ve sosyo-kültürel hayatında 

çok büyük önem arz etmektedir. Öyle ki duayı oldukça 

                                                 
383 A. Akdoğan, Trabzon Örneği, s.199-208. 
384 A. Akdoğan, Rize Örneği, s.141-146. 
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önemli görenlerin oranı; Trabzon %91,4 (s.214); Rize’de 

Allahın insanların dualarına cevap verdiğine inananların 

oranı,%90,6 (s.149); Konyada, sık sık, skıntılı anlarda ve 

özel durmlarda olmak üzere dua edenlerin oranı                      

% 95,1 (s.249) ve aynı şekilde İzmir’de oran %94,6 

(s.123); Erzurum’da ise duanın gereksiz olduğunu 

söyleyenler sadece 0,3 tür.(s.130) 

 

I.13. Namaz Açısından Dindarlık Tipolojileri 

Ünver Günay “Erzurum ve Köylerinde Dini Hayat” 

isimli çalışmasında; “şiddetinin azlık – çokluğuna göre ve 

biçim bakımından dini yaşayış” olarak iki ayrı tipoloji 

oluşturmuştur. Kısaca bunlara bir göz atalım. 

Şiddetinin azlık – çokluğuna göre dini yaşayış 

tipleri: 

1- Ateşli dindarlar (ki bunu da üç alt başlığa 

ayırıyor: “Sofular” “Softa dindarları” “grupçu dindarlar” 

olarak) “Dini emir ve yasaklara sıkı sıkıya bağlı olup dini 

gereklere dünyevi hayatlarını kapsayacak ölçüde sarılmış 

bulunanlar 

2- Alaca dindarlar: Bu tipler dini inançlar ve 

gereklere saygılı ve içten bağlı, fakat dini pratiklere 
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bağlılıklarında düzensizlik hakimdir. Mübarek günler, aylar 

ve gecelerde dindarlıkları belli bir artış gösterir. 

3- Mevsime göre dindar olanlar: Dini inançlara az 

çok saygılı olmakla birlikte, dini pratiklere yalnızca 

kolektif dindarlığın doruk noktasına eriştiği anlarda ilgi 

gösterirler yani, mübarek günlerde aylarda ve gecelerde 

çevrenin dini atmosferinin canlandığı ve cemaat baskısının 

arttığı anlarda dini pratiklere yönelen, diğer zamanlarda hiç 

alakası olmayan tipler 

4- Oportunist dindarlar (beynamazlar): Bayramdan 

bayrama camiye uğrayan, fakirlere sadaka verir, dini 

mevzulara az çok saygıları vardır. Çıkarı ne gerektiriyorsa 

ona göre dindarlık veya ilgisiz görüntüsü veren tiplerdir. 

5- İlgisizler: Dini konulara saygılı ama dini pratiklere 

uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan tipler 

Biçim bakımından dindar tipleri: 

1. Geleneksel halk dindarlığı:Kentin orta ve alt 

tabakalarında ve kırsal kesimde yoğundur. Şekilcilik, 

geleneksellik, taklitçilik, ritüalizm ve teolojik konulara 

fazla yer vermemek bu tiplerin karakteristik özelliklerdir. 

2. Seçkinlerin dindarlığı: Belli bir dini kültür ve 

öğrenime sahip bulunan dini elit zümre. Sünni Müslüman 
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ulemalarca belirlenmiş “hurafe ve batıl itikatlardan” uzak 

dururlar. 

3. Laik dindarlar: Din Tanrı ile Kul arasında bir 

bağdır. Din işleriyle dünya işleri birbirinden ayrı olmalıdır, 

din yalnızca ahiret sorunlarının düzenlenmesiyle ilgilir, 

inancında olan modern çevrelerde ve belli bir kültür ve 

öğrenime sahip kesimde yaygın. 

4. Tranzisyonel Dindarlık: Geleneksel dindarlık ile 

laik dindarlık arasında geçiş teşkil eden dini anlayış. Bazı 

konularda din işi ayrı, dünya işi ayrı bazı konularda dini 

tutum ve davranışlara yer veren tipler (Erzurum: 259-264) 

 

I.14. Namaz Açısından Avrupa’da Durum 

“Brüksel Flaman Üniversitesinin 1995 yılında 1462 

kişilik bir örneklem üzerinde yürüttüğü ankette, 

Belçika’daki yetişkin (19 yaş ve üstü) Türk erkeklerin % 

16’sının her gün camiye, % 22’sinin de cuma namazına 

gittiği belirtilmektedir. Örneklemin yarıya yakını, bazı özel 

gün ve bayramlarda camiye gittiklerini ifade etmişlerdir. 

Sorgulananlardan % 24’ü hiç bir camiyle ilişkili değildir. 

Örneklemde, çalışan ücretli nüfusun % 83’ü, öğrencilerin 

% 73’ü, işsizlerin % 69’u ve serbest meslek sahiplerinin % 
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64’ü, en az haftada bir kez camiye gittiklerini ifade 

etmişlerdir.”385  

Avrupa’da Türk insanının bir kısmı daha da 

dindarlaşırken, büyük bir kısmı da dini hayat atmosferinden 

uzaklaştığı anlaşılmaktadır. 

 

I.14.1. Namaz Açısından Dindarlıktan Uzaklaşma 

Nedenleri 

 Sosyal ve fiziki çevrenin yabancı oluşu(özellikle dil 

sorunu), dini açıdan bilgisizlik ve destek yoksunluğu, 

hâkim kültürün baskısı, yabancı bir ortamda açığa çıkan 

bireysel zaafların bastırması, dindışı bir dünyanın ayartıcı 

ve ışıltılı yaşamı, hızlı ekonomik iyileşmenin heyecanı ve 

en önemlisi köklü aile geleneği ve ortamından uzaklaşma 

vs olarak gözlemlenmiştir(Gurbetçi vatandaşalrımızla 

yapılan konuşmalar neticesinde). 

Öte yandan bir kısım göçmen Türklerinde 

dindarlığınında çok hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir: 

“Almanya’da Müslümanların sayısıyla beraber zamanla 

camilerin sayısı arttı. 1981’de 700 olan cami sayısı 2002’de 

2400’e çıktı. Almanya’da cami yapımının yanı sıra, 

                                                 
385  M. Zeki Aydın, “Belçika’da İlk ve Orta Öğretimde Okutulan İslâm 

Din Dersi Programları”, CÜİFD, Sayı: VII/1, Sivas 2003, s.87. 
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minarelerin yüksekliği ve ezan gibi konular da tartışma 

konusu olmaya devam ediyor. Özellikle, ezanın cami 

binasının dışından duyulmasına izin vermeyen Alman 

yetkililer kamu düzeninin bozulduğunu iddia ediyorlar. 

Ancak sürekli çalan kilise çanlarını hatırlatan Müslümanlar 

eşit haklar talep ediyorlar. 

2000 yılında yapılan bir sayıma göre, Hollanda 

genelinde de Türklerin 206, Faslıların 92 ve Surinamlıların 

6 camisi bulunuyor. .386 

 

I.14.2. Dindarlığın Artış Nedenleri 

En başta sağlam aile gelenek ve terbiyesi, “gavur 

memleketinde dinimize diyanetimize sahip çıkalım 

anlayışı”,çeşitli cemaat ve tarikatların Avrupa 

ülkelerindeki serbestlik ortamından faydalanarak 

yaptığı kapsamlı çalışmalar, ekonomik olarak 

rahatlayan insanların dini konulara daha çok vakit 

ayırabilmeleri, çoluk çocuğun “gavur olmasından 

çekinip” dine sarılmaları, olarak tespit edilmiştir.

                                                 
386  Ahmet Yükleyen ve Ahmet T. Kuru, Avrupa’da İslam, Laiklik ve 

Demokrasi, Fransa, Almanya ve Hollanda, Tesev Yayınları, Mart 
2006. 



             SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dini tecrübenin pratik ifadelerinden ve dini sosyal bir 

fenomen olan namaz ibadeti hakkında yapılan  çalışma 

sonucunda şu hususlar tespit edilmiştir: 

 

I- Dini açıdan namaz ibadeti 

İslam’da ilk emredilen ve Hz. Peygamber’in son 

nefesine kadar ifa ettiği, Kur’anda yüzden fazla ayette ve 

dokuz hadis kitabında 72 sahife yer tutan, ölüm ve delilik 

haricinde ergin Müslümanların mutlaka yapması gereken 

ve vekâleten ve başka şekillerde icra olunamayan ve savaş 

ortamında dahi terkine izin verilmeyen 
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kılanlarıın Müslümanlığına hükmedildiği, ezanıyla bir 

beldenin Müslüman beldesi veya Müslüman varlığını ifade 

eden bir şiar, bir sembol, kabirde ilk sual sorulacak bir 

ibadet, icrası için tarih boyunca yüzbinlerce caminin inşa 

edildiği,kulun Rabbiyle birliğine vesile olan bir 

mirac,verilen sonsuz nimetlere karşı Allah’a bir şükran 

ifadesi,geçmiş bütün milletlerin de sorumlu tutulduğu bir 

görev,görünmeyen âlemin görünür kılınmasına 

vesile,yüzyıllardır dini geleneğin birlik ve bütünlüğün 

sağlam kalmasının yegâne aracı olduğu anlaşılmaktadır. 

II- Bireysel Açıdan 

Maddi ve manevi temizlik sağladığı, kişiyi disiplinli 

hale getirdiği, bencillikten uzaklaştırıp sosyalleşmeyi 

sağladığı, hasbilik ve fedakârlık ruhunu geliştirdiği, 

cömertliği sağladığı, sabır, sebat ve metanet kazandırdığı, 

beden ve ruh sağlığını koruduğu, kötülüklerden uzaklaştırıp 

dürüst bir kişilik kazandırdığı anlaşılmaktadır. 

III- Toplumsal açıdan: 

Toplumsal çatışmayı önlediği, toplumsal sapmaları 

engelleyip, sosyal kontrolü sağladığı, bireylerin toplumsal 

tecridini azalttığı, tabakalaşmadan doğan statü farklarını 

dengelemeye yardımcı olup, toplumsal eşitliği sağladığı, 
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maddi tatminle yetinemeyen bireylere manevi tatmin 

vasıtası olduğu, stres ve sıkıntıdan kurtardığı, 

dünyevileşmeyi engellediği, kişilik ve karakteri geliştirdiği, 

bağlantılı olduğu kurumlarla toplumsal ahlakın oluşmasına 

katkıda bulunduğu ve sosyalleşmeyi sağladığı(imam-

cemaat-cami-hutbe-vaaz-diyanet vb.),toplumdaki tefrikayı 

engellediği, dünyevi ızdırapları (dua ve manevi tatminlikle) 

dindirici ve uhrevi âlemi hatırlatıcı ve hazırlayıcı bir 

misyonu olduğu, yeryüzünün en uzun soluklu, kesintisiz ve 

en canlı icra edilen dini ritüellerinden ve dini hayatın en 

önemli göstergelerinden biri olduğu, abdest ve gusül 

şartıyla bir temizlik ve su medeniyetinin oluşmasına vesile 

olduğu(hamamlar, şadırvanlar vs.),kıble şartıyla kâinat 

çapında bir bütünleşmeye ve tevhide vesile olduğu ve 

namazda okunan kıraat, Kur’an diliyle evrensel ortak bir 

dilin oluşmasına katkıda bulunduğu, Hz. Peygamberin 

“yeryüzü bana mescid kılındı” sözüyle çevre bilicinin 

oluşmasına katkıda bulunduğu ve âdem-âlem 

bütünlüğüne(secde ile) vesile olduğu, ezan, sala, salât-ı 

ümmiye, teşrik tekbirleriyle ortak dini ve milli heyecanın 

asırlarca diri tutulmasına vesile olduğu ve dini musikinin 

gelişmesine ve güzel okunan ezanlarla insanların huzur 

duymasına ve hidayetine vesile olduğu, cami,  minare, 

minber, şadırvan, hamam ve cami etrafında oluşan 
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külliyelerle muhteşem mimari eserlerin meydana gelmesine 

öncülük ettiği ve hat, tezhip çinicilik vb. sanatların 

gelişmesine vesile olduğu, imamlık, müezzin-kayyımlık 

gibi mesleklerin oluşmasına ve bu yolla onbinlerce insanın 

dünyalık geçiminin teminine aracılık ettiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca: M.Emin Köktaş’ın İzmir, Ünver Günay’ın 

Erzurum, Celaleddin Çelik’in Konya, Ali Akdoğan’ın Rize 

ve Trabzon Çalışmaları karşılatırmalı olarak incelenmiş ve 

ülkemiz açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Türk insanı genelde dindar bir profil göstermektedir. 

Dini tecrübenin pratik ifadelerinden olan namaz ibadetini 

düzenli olarak yerine getirenlerin oranı %45, arasıra 

kılanlarla birlikte %70 civarında gözükmektedir. 

Kadınların erkelere oranla dini pratiklere daha düşkün 

olduğu ve oranlarının da daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Öte yandan okuyan ve çalışan kadınlarda dini 

pratiklere ilgide azalma görülmüştür. 

Aile ortamında namaz kılmanın çocukları dindarlık 

açısından çok etkilediği ve ileriki yaşlarda bunun belirleyici 

olduğu görülmüştür. Evli olanların bekârlara oranla daha 

çok dini pratiklere ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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Türk insanının yaşı ilerledikçe dini pratiklere ilgisi 

artmaktadır.  

Eğitim düzeyi yükseldikçe dini pratiklere ilgide azalma 

olmaktadır. 

Kırsal kesim, şehir ortamına göre dini pratiklere daha 

çok ilgi göstermektedir. 

Bölgesel olarak özellikle sahil şeridi Akdeniz, Ege ve 

Marmara’da diğer bölgelere göre seviye düşük tespit 

edilmiştir. 

Gelir düzeyi yükseldikçe dini pratiklere ilgide azalma 

tespit edilmiştir. 

İş ve meslek gruplarında namazlarını en düzenli 

kılanların ev hanımları olduğu görülüyor. Bunu çiftçilik ve 

hayvancılıkla uğraşanlar takip ediyor, üçüncü sırayı esnaf 

ve zanaatkârlar dördüncü sırada işçi, müstahdem, 

hizmetkâr vs. ve sıra tüccarlar, memurlar ve öğrenciler 

şeklinde devam etmektedir.   

Cuma ve bayram namazlarına bütün bölgelerde ilgi çok 

yüksek seviyelerde izlenmiştir. Dua etme oranı Türkiye 

genelinde % 90’ın üzerinde gözükmektedir. 

Sonuç olarak; bireysel ve toplumsal açıdan 

sayılamayacak kadar çok faydalar içeren namaz ibadetine 
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özellikle ailelerin, inançlı ve ahlaken iyi bir neslin 

yetişmesine katkıda bulunmaları için gerekli özeni 

göstermelerinin hayati öneme haiz olduğu görülmektedir. 

Toplumsal ahlak ve huzurun temini, milli birlik ve 

bütünlüğün sağlanması adına başta Diyanet İşleri 

Başkanlığı olmak üzere bütün sivil toplum örgütlerine ve 

Milli Eğitim camiasına çok büyük görevler düştüğü 

ortadadır. 

Sağlıklı, sevgi ve hayat dolu, vicdani otokontrol 

sistemine sahip, karşıdakini kendinden çok düşünen ve 

seven bireylerin oluşması için “bilinçli namaz”,anlayışına 

ihtiyaç olduğu aşikârdır. Suçla suçluyla mücadele edip 

sivrisinek avlamak yerine bataklığı kurutup, namaz 

bilinciyle Allahın her an bizleri gördüğü inancını(daimi 

namaz hali) yüreklere yerleştirip yaşadığımız bu dünyayı 

daha güzel yaşanır kılabileceğimiz anlaşılıyor. 

Maddi medeniyetin zirvesinde ama mutsuz olduğu, 

kalabalıklar içinde yalnız olduğu anlaşılan çağımız insanına 

kutsalın diriltici nefesini ulaştırıp, toplumsal bütünleşme, 

sosyal ahlakın kökleşmesi, sosyalleşmenin hızlandırılması, 

bireysel ve toplumsal mutluluğun sağlanmasında “namaz 

bilincinin” insanlara kazandırılmasının çok hayati önemi 

haiz olduğu anlaşılmaktadır. 
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