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ÖNSÖZ 

İnsanlık tarihi kadar eski olan din, insan hayatında daima önemli bir yere sahip 

olmuş ve insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurum olma özelliğini hiçbir zaman 

yitirmemiştir. Bu hedefine ulaşmak için o, insanla-insan, insanla-evren ve insanla-Tanrı 

arasında ilişkileri düzene koyan ilke ve prensipler getirmiştir.  

Din, insanın düşünce açısından olgunlaşmasını, tutum ve davranışlarında ölçülü ve 

dengeli olmasını hedeflemektedir. "Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel 

davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı.”(Mülk,67/2) ayeti, dinin amacının 

insanı ahlâki olgunluğa ulaştırmak olduğunu göstermektedir. Bu anlamda din; insanın 

insan olduğunun farkında olmasına, insanlığının gerektirdiği sorumluluğu taşımasına, 

yaratılışına uygun evrensel değerlere sahip aklını ve diğer yeteneklerini en iyi şekilde 

kullanabilmesine, hayatını bilerek yaşayan kişilikli insan olmasına yardımcı olur. Aynı 

zamanda din, insan yaşamını anlamlandırma, şekillendirme, insanın insanca yaşamasına 

yardımcı olma açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. Çünkü din, insan yaşamını 

derinden etkiler ve ona yön verir. İnsanın yaratılış amacını gerçekleştirmesine, onun 

kendisiyle, toplumla ve yaratıcısı ile barışık olarak yaşamasına, doğuştan getirdiği 

yeteneklerini geliştirmesine, aklını ve özgür iradesini kullanarak iyi insan olmasına ve 

yararlı işler yapmasına katkıda bulunur.  Böylece bireyin maddi ve manevi ihtiyaçlarını 

giderdiği gibi gerek fert olarak, gerekse de toplum olarak huzurlu, mutlu, tutarlı ve uyumlu 

bir hayat yaşanmasını sağlamış olur. Bu bakımdan dini, insan hayatından soyutlamak 

mümkün değildir. Dinler tarihi alanında yapılan çalışmalarda az da olsa Tanrı inancı 

olmayan insanlara rastlanılmasına rağmen, genelde her toplumun bir dine mensup olduğu 

ortaya konulmuştur. Tarihin belirli dönemlerinde dinin gereksiz olduğunu, insanların onsuz 

da yaşayabileceklerini savunan ve dinin yerine bilimi koymak isteyenler olmuştur. Fakat 

bunda başarılı olamamışlardır. Bugün dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının hak veya 

batıl bir dine sahip olması bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızla İslam dininin en önemli ibadet öğelerinden biri olan namazı sosyo-

psikolojik açıdan yorumlama amacı gütmüş bulunmaktayız. Çalışmamızı yaparken temel 

kaynak olarak Kur’an’ı ve hadisleri ön planda tuttuk. Ayrıca bu konu ile ilgili Esma S. 

Ekerim’e ait “Namaz ve Karakter Gelişimi”, Habil Şentürk’e ait “İbadet Psikolojisi”, 
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Mehmet Bayraktar’a ait “İslâm İbadet Fenomenolojisi”, Abdurrahman Kasapoğlu’na ait 

Kur’an’da İbadet Psikolojisi” vb. çalışmalardan da faydalandık. 

Ferdi ve toplumu sosyo-psikolojik açıdan değerlendirirken elbette onun dini 

hayatının bir parçasını oluşturan ibadet hayatının incelenmesi de gerekir. Biz de insanın 

dini dünyasına girmenin yolunun onun ibadet hayatını bilmekten geçtiğini düşünerek böyle 

bir çalışmayı yapmış bulunmaktayız. Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde; ibadetin tanımı, kişiliğe etkisi, inançla olan münasebeti ve Kur’an ve sünnette 

ibadetin mahiyeti hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde kişilik kavramı 

üzerinde durulmuş, kişiliğin tanımı, oluşumu, gelişimi, katmanları ve temel ögeleri ve 

kişilik gelişiminde ibadetin önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, namaz 

konusu ele alınmış ve bu ana başlık altında namazın tanımı ve namazla ilgili olan 

kavramlar, namazın tarihçesi, namazın ehemmiyeti ve kerameti, namazdaki formların 

psikolojik tahlili işlenmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise, namaz psikolojik ve sosyolojik 

olarak tahlil edilmeye çalışılmış ve bu bağlamda namazın bireye ve topluma olan etkileri 

ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen, konunun belirlenmesinde ve 

sınırlandırılmasında yardımlarını esirgemeyen ve çalışmanın her aşamasında yol ve 

yöntem gösterici ilgilerini benimle paylaşma lüftunda bulunan Sayın hocam Abdulkadir 

ETÖZ Bey’e teşekkürü bir borç biliyorum.   

 

 

Mustafa GEREDELİ 

KONYA 2008 
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Konusu 

Çalışmamızda, bütün canlıların kulluk biçimlerini kendinde toplayan, İslâm dininin 

en önemli ögelerinden biri olan namazın sosyo-psikolojik açıdan yorumu üzerinde durduk.   

Tarihin ilk devrelerinden beri din, gerek ferdin gerek toplumun hayatında sürekli, 

etkili ve belirleyici olmuştur. İnsanların çoğu, inanma ihtiyacı duydukları için, ister-

istemez hak veya batıl olduğunu inceleme fırsatı bulamadan bir dine mensup olmayı 

dinsizliğe tercih etmişlerdir. İnsan ile din arasındaki bu ilişki, toplum faaliyetlerini 

etkilediği için sosyal, kültürel ve ilmî hayatın şekillenmesinde dinler her zaman belirleyici 

faktör olmuşlardır. Çalışmamızda din, insan hayatından ayrılmaz ve bir bütünün parçası 

olarak görülmektedir. Bu sebeple araştırmamızda, bireyin ibadet hayatında dinin yerini ve 

önemi incelenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle dini hayatın direği ve İslam’ın temel 

esası olan namazın sosyo-psikolojik açıdan yorumlanmasına çalışılmıştır.  

2. Araştırmanın Amaç ve Önemi 

Çalışmamız ile İslam’ın temel kaynakları olan Kur’ân ve hadis ışığında, namaz 

ibadetini sosyo-psikolojik açıdan incelemek ve bu alanda yapılan çalışmalara bir nebze 

olsun katkıda bulunmayı ödev bildik.  

İtaat etmek, sevilme yoluyla güvenliğe ulaşma, bireye mutluluk ve huzur sağlar. 

Eğer insanın güvenlik duygusu yalnızca başkaları tarafından sevilmeye bağlıysa, birey 

sevilmek için birçok fedakârlığa katlanır. Bu durum, yüce yaratıcı ile olan ilişkilerini de 

etkiler. Sonsuz bir güç ve kuvvet önünde saygı duyma, eğilme, O’nun isteklerini yerine 

getirme, O’nun yolunda servetini hiç karşılık beklemeden sadece yaratıcısının rızasını 

umarak harcama yapması ferdi, mutluluk ve huzura ulaştıran son derece önemli 

etkenlerden biridir. İşte bu çalışmayı yapmaktaki amacımız ferdin huzur ve mutluluğu 

tatmasını sağlayan ibadetlerden en önemlisi olan namazın sosyo-psikolojik açıdan 

yorumlanmasının ilme ve insanlık adına bir nebze katkı sağlayacağı düşüncesidir. 

Namaz, ferdin yaşantısını her bakımdan düzene koyan, onun aşkın varlıkla ilişkisini 

düzenleyen, insanlara karşı saygılı, sevgili ve davranışlarında son derece ölçülü olmasını 

sağlayan bir ibadettir. Birey, namaz esnasında sadece Tanrı’dan yardım dileyeceğini anlar. 

O’ndan başka gerçek dost ve yardımcı olmadığını fark eden birey, hayatını anlamlı kılan 
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dostluk, karşılıksız yardımlaşma duygularını da tatmin etmiş olur. Dostluğa önem veren iyi 

bir insan olma kimliğini edinmeye çalışır. Namazın sosyo-psikolojik yönden 

araştırılmasının yararlı bir çalışma olacağı düşüncesi ile bu konuyu seçmeyi yeğledik. 

3. Araştırmada Yöntem 

“Namazın Sosyo-Psikolojik Tahlili ve Kişilik Gelişimine Etkisi” konulu 

çalışmamızı öncelikle İslam’ın temel kaynaklarından olan Kur’ân ve hadisler ışığında ele 

alıp incelemeye çalıştık. Bu kaynakları esas alarak namazın bireye ve topluma etkilerini, 

psikolojik yorumlarla değerlendirmeğe özen gösterdik. 

Akademik araştırmalarda istenilen hedefe ulaşmak için, verimli ve sağlam 

kaynaklara ihtiyaç vardır. Bilimsel sonuçlar ortaya koymak için de her şeyden önce 

çalışmanın güvenirliği ve objektifliğinin sağlanması çok önemlidir. Bunun içinde de 

öncelikli olarak yeni ve gelişmiş metot ve yöntemleri kullanmak gerekir. İşte biz de bu 

realiteden hareketle araştırma konumuz olan namaz ibadetiyle ilgili, Din Psikolojisi 

alanında yapılan çalışmalardan ve konumuzu ilgilendiren metotlardan faydalandık.  

Bu bağlamda namazın bireye ve topluma etkilerini yorumlarken din görevlisi 

olmamız sebebiyle çalışmamızda daha ziyade gözleme dayalı yorumlara ağırlık verdik. 

Gözlem metodundan kastımız, çoğunlukla dış gözlemdir. Çünkü iç gözlem metodu 

subjektif olduğundan çalışmamızda objektifliği zayıflatabilirdi. Bunun sebebi de bireyin 

dindarlığındaki samimiyetini kendisinin ifade etmesi her zaman objektif olamayacağıdır. 

Yani kişi “ben bütün ibadetlerimi yapıyorum” dese bile bunun doğruluğu şüphelidir. 

Hâlbuki o kişinin hâl ve hareketlerine bakarak ibadetlerinde ve diğer eylemlerinde ne kadar 

gerçekçi olup olmadığının tarafsız ve dikkatli bir gözlemle anlayabiliriz. Durumu 

karşılaştırma suretiyle daha iyi anlayabilmek ve açıklamak için, yeri geldikçe iç gözleme 

de yer vermek gerektiği kanaatindeyiz. Dini konularda bir kişinin anlaşılması için, onunla 

alış veriş yapmak, onunla seyahat etmek, onunla bir şeyi paylaşmak veya yemek yemek, 

tam bir gözlem sayılır. Kişinin böyle bir gözlemle değerlendirilmesi daha nesnel sonuçlar 

verir. Biz de namaz ibadetiyle kişinin, dış dünyası ile iç dünyası arasında meydana gelen 

ruhanî ilişkisini görmeye ve göstermeye özen gösterdik. Bütün benliği ile yaratıcısına 

bağlanmış, bütün duygu ve düşünceleri ile O’na yönelmiş olan bir ferdin, içinde meydana 

gelen derin coşku, elbette kişinin davranışlarına da yansır. Böylece o kişinin, ne derece 

samimi olduğu daha iyi anlaşılır. Biz de bu görüşle düşüncelerimizi ortaya koymaya çalıştık.  
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I. BÖLÜM 

İBADETİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 

A. İBADETİN TANIMI 

“Abd” kökünden türeyen ibadet kelimesi lügatte; “köle edinmek, bir kimseyi kul 

muamelesine tabi tutmak; boyun eğerek itaat ve bağlılık göstermek; bir şeyi ilah tanıyarak 

ona saygı ve tevazu göstermek; bir şeye yapışmak, ondan ayrılmamak”1 gibi manalara 

gelir. 

Istılahî anlamda ise ibadet, “kişinin yüksek ve güç sahibi kâmil birinin üstünlüğünü 

kabul edip ona itaat etmesi, onun karşısında her türlü mukavemet ve isyanı terk etmesi ve 

tam bir bağlılıkla ona boyun eğmesidir.2 Bir başka anlamda ibadet; sevgi, korku ve ümitle 

kişinin yaratıcısına ebedi bir bağlılık gösterip, O’nun karşısında benliğinin derinden 

duyduğu azamet duygusundan kaynaklanan kendisine özgü bir boyun eğişidir.3  

Tasavvufî açıdan ibadet ise, biraz daha derunî bir anlam ve önem arz eder.  

İbadetlerin daha çok batıni özellikleri, ruhu ve özü üzerinde duran sûfiler,  ihlâs, huşu, 

Tanrı sevgisi ve korkusu gibi gönül hallerini; sabır, şükür, tevazu, cömertlik, af, merhamet 

gibi ahlâk esaslarını; kısaca kalp temizliğine ve ruhun olgunlaşmasına vesile olan, insanı 

Tanrı’ya yaklaştıran her türlü iyi hâl ve davranışları da ibadet olarak nitelendirirler.4 

Görüldüğü üzere kaynaklarda ibadetin tarifleri daha çok fıkhî ve tasavvufî 

ağırlıktadır. Oysa ibadet, psikoloji gibi pozitif ilimlerinde temel inceleme konuları arasında 

yer almaktadır. Çünkü ibadet bireyi bedenen ve ruhen birçok yönden etkilemektedir. 

Psikolojik açıdan ibadet, kişi ile Tanrı arasındaki ilişki ve iletişimin insana ait söz, beden 

duruşu ve hareketler gibi sembolik eylemlerinin bir ifadesidir. Dua, dinî ayin ve tören gibi 

tapınma şekillerini de içine alan ibadet, ferdin kendisini Tanrı’ya çok yakın hissettiği, 

                                                
1 Rağıp el-İsfahânî, el-Müfredat fi’l- Elfazu’l-Kur’an, Daruşşamiye Yay., Beyrut 1997, s. 542; İbn Manzur, 

Lisasnü’l-Arab, Daru’s-Sadr, Beyrut, C. 4, s. 260–262. 
2 Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhid Eylemi, Pınar Yay., İstanbul 2005, s. 15; Ebul-A’la Mevdudi, Kur’an’ın  

Dört Temel terimi, (Çev. M. Osmanoğlu), Özgün Yay., İstanbul 1919, s. 103. 
3 A. Muhammed Mastrati, Vasatiyetü’l-Kur’an fi’l- İbadet ve’l- Ahlâk, Mektebetü’l-Vehbe Yay., 1980, s. 3. 
4 Süleyman Uludağ,”İbadet”, TDVİA, İstanbul 1999, C. 19, s. 247. 
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O’nunla derunî ilişkiler içinde bulunduğu hissini veren özel bir tecrübeye dayalı her türlü 

eylem ve işlemdir. Yani dini hayatın uygulamaya yönelik bir ifadesidir. Bu sebepten 

dolayıdır ki psikoloji ilmi, bir davranış olarak ibadetleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde 

inceler. Fakat ibadet psikolojiye indirgenemez ve psikoloji tarafından da açıklanamaz. 

Ancak ibadetin insan üzerindeki etkileri incelenebilir.5 Modern psikolojiye paralel olarak 

gelişen ve onun bir dalı olarak nitelendirilen din psikolojisine göre de bireyin 

anlaşılmasında ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin belirlenmesinde ibadetlerin çok önemli 

etkileri bulunmaktadır. Bu hususla ilgili yapılan bir alan araştırmasında bireyin ahlâkî ve 

sevecen değerlerle yüklü, umutlu, başkalarıyla 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 sonucuna varılmıştır. Bu 

araştırmada her türlü dini 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 

gözlenmiştir. Aynı zamanda bir cemaate devam etmelerinin de bu kişilere bir güven 

verdiği ve önemli ölçüde iç huzuru sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca İnanç ve ibadetlerle 

kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi arasında da pozitif ilişkiler bulunmuştur.6 

Sonuç olarak bu farklı tanımlardan hareketle diyebiliriz ki; ibadet, Tanrı ile kurulan 

tabiatüstü ilişkinin görünür varlığı, belli sözler, jestler ve davranışlar sistemi şeklindeki 

tezahürüdür. İnsanda tapınma eylemini gerçekleştiren asıl niyet, bağımlılık şuurundan 

beslenmektedir. Kendi var oluş imkânları ile tam ve mükemmel olamayan insanın, her 

şeyini kendisine borçlu olduğu mükemmel ve yüce varlığa karşı itaat ve yakınlaşma isteği, 

ibadetlerle anlam kazanmaktadır. Bu yönü ile bakıldığında ibadet, bir itaat davranışıdır. 

Kutsal varlığa bağımlılığın şuuruna ulaşmış insanın, bunun sonucuna içtenlikle, şükran ve 

minnettarlık duyguları içerisinde katılmasını simgeler. İbadet ve dini uygulamalar aracılığı 

ile insan, kendi psikolojik tabiatının ve gündelik şuurunun normal işleyiş düzeninin dışına 

çıkarak üstün bir varlık tarzına ve yaşama modeline yükselmektedir. Çünkü ibadet, onu 

yerine getiren kişiye nazaran kendi bağımsız varlığına sahiptir.7 

                                                
5 Hayati Hökelekli, “Psikoloji- ve Sosyoloji Açısından İbadet”, TDVİA, İstanbul 1999, C. 19, S. 248. 
6 Bkz. Akif Hayta, “U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İbadet ve Ruh Sağlığı İlişkisi Üzerine Bir 

İnceleme, UÜİFD, C. 9, S. 9, Bursa 2000, s. 487–500.  
7 Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yay., Ankara 2001, s. 233-234. 
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B. KUR’AN VE SÜNNETTE İBADETİN MAHİYETİ 

Kur’an’da “boyun eğme, alçak gönüllülük, tapınma, kölelik, itaat ve kulluk”8 

manalarında kullanılan ibadete İslam büyük bir önem vermektedir. Bunu aşağıdaki 

ayetlerden anlamak mümkündür:  

“Şüphe yok ki; Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana 

ibadet et. Beni hatırlamak ve anmak için dosdoğru namaz kıl”.9 Bu ayette yüce yaratan, 

ancak kendisine ibadet edilmesi gerektiğini ve insanların ibadetlerinde devamlı olmalarını 

istemektedir. 

“Nitekim içinizde kendinizden bir peygamber gönderdik. O, size ayetlerimizi 

okuyor, sizi (Allah’a eş tutmaktan, günahlardan, maddi ve manevi kötülüklerden kurtarıp) 

tertemiz yapıyor, size kitap (Kur’an) ve hikmeti öğretiyor, bilmediğiniz şeylerden size 

bildiriyor. Öyle ise siz beni (taat ve ibadetle) anın, ben de sizi (sevap ve mağfiretle) 

anayım. Bir de bana şükredin, bana nankörlük etmeyin”.10 Bu ayette de Cenab-ı Hak, 

insanların gerek bedensel gerekse ruhsal hastalıklardan kurtulabilmelerinin ve temiz bir 

kalbe sahip olabilmelerinin yolunun içten ve samimi bir şekilde kendisine ibadet 

etmelerinden geçtiğini haber vermektedir. 

“Ey imana ermiş olanlar! Size rızk olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin ve 

Allah’a şükredin, eğer gerçekten O’na kulluk/ibadet ediyorsanız”.11 İslam öncesi cahiliye 

Arapları, atalarından kalma örf ve âdetlere ve önderlerinin koyduğu yasalara uyarak yeme 

ve içmede çeşitli engel ve yasaklar koyarlardı. Ayet, gayet net bir ifade ile önceden boyun 

eğip itaat ettiğiniz önder ve büyüklerinize kulluğu bırakıp sadece Allah’a kulluk ve itaat 

ederek, helal ve haram konusunda da sadece Allah’a tâbi olmayı kabul etmeyi 

emretmektedir. Ayette eski alışkanlıkların tamamı terk edilerek yeni bir hayatın ve düzenin 

insanları olmayı kabul etme, sadece O’na kulluğu benimseme, ibadet anlamında 

kullanılmıştır. 

                                                
8  Mustafa Sinanoğlu, “İbadet”, TDVİA, İstanbul 1999, C. 19, s. 233. 
9  Tâ-hâ, 20/14. 
10 Bakara, 2/151–152. 
11 Bakara, 2/172. 
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“Ben insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etmeleri için yarattım”.12 Bu ayet-i 

kerimede ise, cinlerin ve insanların varlığından belirli bir amacın gözetildiğini 

görmekteyiz. Bu amaç, oldukça yüce, üstün bir görevin yerine getirilmesinde ifadesini 

bulmaktadır. Bunu yerine getiren kimsenin varlığının gayesi gerçekleşmiş, bu hususta 

kusurlu hareket eden kimsenin ise, yaratılış maksadı ortadan kalkmış, hayatının asli anlamı 

kaybolmuş olmaktadır. Söz konusu bu belirli amaç, yalnızca yüce Allah’a kulları için 

kendisine ibadet etmelerini teşri ettiği şekilde ibadet etmektir. Kulun hayatının tamamı, 

ancak bu görev ve bu gaye ışığında bir anlam kazanmaktadır. 

“Siz ancak Allah’ı bırakıp putlara tapıyor, yalan uydurup düzüyorsunuz. Hakikat 

şudur ki, sizin Allah’ı bırakıp taptıklarınız size bir rızk vermeye muktedir olamazlar. O 

halde rızkı Allah katında arayın, O’na ibadet edin, O’na şükredin. Siz ancak O’na 

döndürüleceksiniz”.13 Diğer ayetlerde de olduğu gibi bu ayette de, Allah’tan başka ilahlara 

tapıp onlara ibadet edenlerin akîbetlerinin hüsran olduğu ve yaptıkları bu ibadetlerinin boş 

olduğu, kendilerine hiçbir fayda sağlamadığı, sonsuz nimet sahibi yüce Allah’a ibadet 

etmenin daha isabetli olacağı vurgulanmaktadır. 

“Onların ne etleri, ne kanları hiçbir zaman Allah’a erişmez. Fakat sizden O’na 

(yalnız) takva ulaşır. Size olan hidayetine karşı Allah’ı büyük tanımanız içindir ki; O 

bunları böylesine sizlere ram etmiştir. (Habibim) iyi hareket edenleri müjdele”.14 Ayette 

insanın ibadete olan ihtiyacı dile getirilmiş, adabına uygun olarak yapılan ibadetlerin, 

kişiye pek çok faydalar sağlayacağı bildirilmiştir. 

“O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O’na ibadet et ve bu 

ibadetinde sabırlı ol(devamlı ol).”15 İnsanoğlu kendisine bir iyilik yapıldığı zaman, bu 

iyiliğin altında kalmak istemez, karşılığını vermek ister, buna muktedir olamaz ise iyilik 

yapana sevgi ve minnet duyar. İşte insan, kendisine sonsuz nimetler bahşeden Rabbine de 

bu minnet ve şükür duygusunu ibadetle sergilemek ister. Bu ayette, bütün varlıkların sahibi 

ve yaratıcısının Allah olduğu hatırlatılarak kişinin her türlü uğraş ve meşgalelerinden 

soyutlanarak, O’na ibadet etmesi, O’nun rızasını gözetmesi, kulluğunun bilincine vararak 

ibadete kendini vermesi ve bunda devamlı olması istenmektedir. 
                                                
12 Zâriyât, 51/56. 
13 Ankebut, 29/17. 
14 Hac, 22/37. 
15 Meryem, 19/65. 
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“Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızk istemiyoruz; 

(aksine) Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir.”16   Üzerinde önemle 

durulması gereken en önemli bir husus da, çocuklarımıza ibadet eğitiminin küçük 

yaşlardan itibaren verilmeye başlanmasıdır. Bu bağlamda ebeveyne büyük görevler 

düşmektedir. Çünkü bu yaşlarda gerek ibadetin gerekse ibadetten beklenen olumlu 

alışkanlıkların daha sağlıklı ve köklü olarak kazanılması mümkündür. Çocukluk yılları, 

hem karakterin hem de tutum ve davranışların şekil kazandığı bir dönemdir. Dolayısıyla, 

bu yıllarda çocuğa verilecek eğitim tarzının onun ibadet alışkanlığında ömrü boyunca etkili 

olacağı söylenebilir.17 Eğer çocuklarımızı bu eğitimden mahrum bırakırsak, büyük bir 

vebal altına girmemizin yanı sıra, çocukta manevi bir boşluk hali ortaya çıkacak ve bu 

durumun bir sonucu olarak çocukta ileriki yaşlarda dine karşı bir soğukluk oluşacaktır. Bu 

nedenle, ibadet eğitimi küçük yaşlardan itibaren çocuğun psikolojik gelişimi ve bedensel 

dayanıklılığı dikkate alınarak, sistemli ve düzeyli olarak aşamalı bir tarzda sunulmalıdır. 

Peygamberimizin ibadet hayatını incelediğimizde de O’nun ibadet esnasında 

dünyalık işleri tamamen terk ettiğini ve sadece yaratanı ile beraber olmaya özen 

gösterdiğini müşahede etmekteyiz. Peygamberimiz her hususta olduğu gibi bizi Allah’ı 

tanıma, O’na ibadet etme yolunda da yalnız bırakmamıştır. Allah’a karşı nasıl edepli 

olunur? O’na nasıl ibadet edilir? İbadette süreklilik nasıl sağlanabilir? Bunların ve aklımıza 

takılan daha nice soruların cevabını hep ondan aldık. Efendimiz (sav) yaşam tarzıyla 

insanlara örnek olup rehberlik yaptığı gibi sözleri ile de bu esaslı ibadetin insan hayatında 

ne derece önemli olduğunu vurgulamak için gayret göstermiştir. Peygamberimiz, iman, 

ahlâk, ibadet ve takva açısından insanların en mükemmeli idi. Onun kadar Allah’tan 

korkan, Allah’a bağlı olan, ibadetlerde yoğunlaşan, ahlâkta kemale ulaşan bir kimse daha 

yoktur. O, bütün hâl ve hareketlerinde “üsve-i hasene” yani uyulacak, takip edilecek ve 

izlenecek örnek ve en güzel bir şahsiyetin sahibidir. Onun hayatı, Allah’ın rızasını 

kazanmak isteyenler için mükemmel ve canlı misallerle doludur. Bu hususta Atâ, 

peygamberimizin ibadet hayatının manevi yönleri hakkında bize şu bilgileri nakleder: 

“Ubeyd bin Umeyr ile Hz. Aişe’nin yanına gitmiştim. Hz. Aişe’ye, ‘ Bize Resûlüllah’ta 

gördüğün en ilgi çekici şeyin ne olduğunu anlatır mısın?’ dedim. Hz. Aişe ağlamaya 

başladı ve şöyle dedi: ‘Onun hangi hâli ilgi çekici değildi ki? Bir gece bana gelmiş, 
                                                
16 Tâhâ, 20/132. 
17 M.Emin Ay, İdeal Din Eğitimi, Bilge Yay., İstanbul 2001, s. 5.  



 13 

benimle yatağa girmiş, cildim cildine değmiş, sonra bana, ‘Ey Ebu Bekir’in kızı! Beni 

bırak da Rabbime ibadet edeyim.’ demişti. ‘Şüphesiz ki bana yakın olmanı arzu ederim.’ 

dedim ve kendisine müsaade ettim. Yataktan kalktı, su kırbasının yanına gitti. Abdest aldı, 

abdest uzuvlarını bol su ile yıkadı, sonra namaz kılmaya başladı. Biraz sonra ağlamaya 

başladı. O kadar ki, gözünden dökülen damlalar göğsünü ıslatmıştı. Sonra rükûya vardı, 

rükû halindeyken de ağlamaya devam etti. Sonra başını kaldırdı; yine ağladı, ağlaya ağlaya 

secdeye indi. Secdeden başını kaldırdı. Bilal sabah ezanını okumak için gelene kadar 

ağladı. Dedim ki: ‘Ya Resûlüllah, seni bu derece ağlatan şey nedir? Allah senin geçmiş 

gelecek bütün günahlarını affetmedi mi?’ Şöyle buyurdu: ‘Allah’a çokça şükreden bir kul 

olmayayım mı?”18 Bu cevaptan da anlaşılacağı gibi Allah Resulünün cennete girme veya 

cehenneme atılma diye bir kaygısı yoktu. Onun amacı sadece, ruhunu Rabbi ile 

birleştirmek, verdiği sonsuz nimetlere bir şükür ifadesi olarak ibadet etmekti. Yine 

peygamberimiz (sav), kişinin bu dünyadan göç ettiğinde yanında ne sevdiklerinin, ne 

hayatı boyu bin bir zorlukla kazanmış olduğu malının olacağını sadece yapmış olduğu 

hayır, iyilik, amel ve Allah rızası için yapılan ibadetlerinin olacağını bildirmiş,19 

ibadetlerde az da olsa devamlı olunması gerektiği hususunda uyarılarda bulunmuş20 ve 

ibadetler yerine getirilirken de asla gösterişe kapılınmamasını samimi, içten ve yalnız 

Allah rızası için ibadet edilmesini haber vermiştir.21 

Herkesin malûmudur ki, bir iş ne kadar anlanarak ve bilinerek yapılırsa o işe karşı 

sevgi ve ilgi artar. Severek ve ilgi duyularak yapılan her faaliyette sonuçta insan hayatı için 

daha verimli ve tatmin edici olur. İşte peygamberimiz de bütün ibadetlerinde olduğu gibi 

namazlarını kılarken de dünyanın bütün uğraşlarından yüz çevirerek sadece kendini 

namaza vermesi ve namazın mahiyetinin şuuruna vararak bu ibadeti yerine getirmesi onun 

namaza olan sevgisini anlamamız hususunda bize yol gösterici olacaktır. Peygamberimiz, 

gelmiş geçmiş bütün günahları affedildiği halde diğer insanlardan daha çok ibadete zaman 

ayırır idi. İbadetler içinde de namazın onun hayatında ayrı bir yeri vardı. O namaz kılmayı 

çok severdi. Bu sevgisini gerek davranışları ile gerekse veciz sözleri ile ifade etmişlerdir. 

Şu hadislerde bunu görmek mümkündür: “Bana dünyada kadınlar ve güzel koku sevdirildi, 

                                                
18 Müslim, Münafikûn,18. 
19 Bkz. Müslim, Zühd ve Rikâk, 5. 
20 Bkz. Buhâri, Rikâk, 18. 
21 Bkz. Müslim, Zühd ve Rikâk, 46. 
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namaz ise gözümün nuru kılındı.”22  “Cebrail bana dedi ki;’ Sana namaz sevdirildi, öyle ise 

dilediğin kadar namaz kıl.”23   

Peygamberimiz (sav)’de namazda huşû çok önemli bir unsurdu. Nitekim O, namaza 

durduğunda Allah’ın huzurunda olduğunun bilinci içinde mütevazı bir vaziyet alır ve 

dünyanın bütün sûfli arzulularından elini eteğini çekerdi. Bu hususta Hz. Âişe’ye O’nun 

yaşayış tarzı sorulduğunda: “ O’nun ahlâkı Kur’an’ın kendisiydi.” buyurmuş arkasından 

Mü’minûn suresinin başından dokuzuncu ayetine kadar okumuş ve: “Resûllullah’ın ahlâkı 

işte böyleydi” diye ilave etmiştir.”24 Hadiste geçen Mü’minûn süresi şu ayetlerle 

başlamaktadır: “Mü’minler gerçekten saâadete ermişlerdir. Onlar namazlarında huşû 

içindedirler.”25 Bu ayetlerin tefsirinde ise; huşû içerisindeki kulun durumu şöyle izah 

edilmektedir:” Namaz kılarken Allah’ın huzurunda bulunmanın huşûu içindedirler. Bunu 

gönüllerinde hissettikleri için sükûn bulurlar, rahatlarlar. Bu içlerindeki huşû bütün 

uzuvlarına yayılır, davranışlarında kendini gösterir. Allah’ın huzurunda bulunmanın vecdi 

içine girerler. Bu yüzden zihinlerindeki bütün meşguliyetler silinir. O anda Allah’tan 

başkasıyla meşgul olmazlar, yalnız O’nu düşünürler ve O’nunla buluşmanın zevki içinde 

istiğraka dalarlar.”26 Peygamberin namaz esnasındaki durumu tıpkı diğer ibadetlerinde 

olduğu gibi “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için 

çalış” sözündeki espride olduğu gibi Allah’ı görüyormuşçasına O’na ibadet etme ve yaptığı 

ibadetin Allah’ın huzuruna çıkmadan önceki son ibadeti olduğuna inanma şuurudur. 

Meşhur Cibril hadisindeki, “İhsan nedir?” sorusuna Peygamberin “Allah’a sanki sen O’nu 

görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu görmüyorsan da, O seni görüyor.”27 

şeklindeki cevabı ve “Dünyadan veda edecekmişçesine, Allah’ı görür gibi namaz kıl. Sen 

                                                
22 Nesâî, İşaretü’n-Nisâ, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 128, 199, 285. 
23 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 245, 255, 296.  
24 Müslim, Misâfirîn, 139; Ebû Davûd, Tatavvu’, 26; Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 114; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 54, 91,111,188. 
25 Mü’minûn, 23/1–2. 
26 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’an, (çev. İ. H. Şengüler, M. E. Saraç, B. Karlığa), Hikmet Yay., C. 1, 

İstanbul 1971, s. 299. 
27 Buhâri, İman, 37; Müslim, İman, 7; Ebû Davûd, Sünne, 16; Tirmizi, İman, 4; Nesâî, İman 5; İbn Mâce, 

Mukaddeme, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 107, 132. 
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Allah’ı görmüyorsan da O seni görüyor.”28 sözleri O’nun bu şuurunun derecesini 

göstermektedir.  

Hz. Peygamber, âhirete irtihal edeceği sırada bile namazı düşünüyor ve bu konuda 

ümmetine önemli mesaj sunmayı ihmal etmiyordu. Ubeydullah b. Abdillah şöyle bildirir: 

Âişe’nin yanına girdim ve kendisine “Bana Resûlüllahın hastalığından bahsetmez misin?” 

deyince Hz. Âişe (r.anha) “evet” dedi (ve şunları söyledi): “Peygamberin hastalığı ağırlaştı. 

“Bir ara insanlar namaz kıldı mı?” diye sordu. Biz: Hayır seni bekliyorlar ey Allah’ın 

Resulü dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Öyle ise benim için leğene su koyun” 

buyurdu. Dediğini hemen yerine getirdik, Resûlüllah yıkandı. Sonra kalkmak için 

davrandı. Fakat bayıldı. Sonra ayılarak: “İnsanlar namazı kıldı mı?” diye sordu. Ve bu hâl 

üç defa tekrar etti. Sonra Resûlüllah kendisinde biraz hafiflik hissederek biri Abbas olmak 

üzere iki kişinin arasında öğle namazına çıktı. Ebû Bekir cemaate namaz kıldırıyordu.  Ebu 

Bekir onu görünce geri çekilmeye davrandı, fakat Hz. Peygamber ona geriye çekilmemesi 

için işaret etti. Yanındaki iki zata: “Beni onun yanı başına oturtun” buyurdu. Onlar da 

kendisini Ebu Bekir’in yanı başına oturttular. Ebu Bekir ayakta Hz. Muhammed (sav)’in 

namazına uymuş, cemaat da Ebu Bekir’in namazına uymuş olarak namaz kılıyorlardı. Hz. 

Peygamber ise oturuyordu.”29 Görüldüğü gibi peygamberimiz, ayakta namaz kılamayacak 

ve mescide yardımsız gidemeyecek durumda olmasına rağmen, ashabının namaz kılıp 

kılmadıklarını sormuş, cemaate iştirak etmenin hasreti ile yanıp tutuşmuştur. Böylece 

kelime-i şahadetten sonra İslam’ın en önemli rüknü olan namaz hususundaki hassasiyetini 

Allah’a kavuşmasına ramak kala bütün ümmetine göstermiştir. 

İşte bütün bu ayetler ve hadisler ışığında diyebiliriz ki; sonsuz güç ve kudret sahibi 

olan Tanrı, kendisine ibadet edilmesini ihtiyacı dolayısıyla bizlere farz kılmış değildir. 

Aksine bu ibadetleri bizzat bizim iyiliğimiz için emretmiştir. Böylelikle takvayı elde 

edelim, kusurlardan ve hatalardan kendimizi koruyabilelim ve yüce yaratıcının nimetlerine 

ve rızasına kavuşarak azabından kurtulabilelim. 

Tezimizin bu bölümünde ibadetin insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden 

bahsetmeye çalıştık. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta, ibadetin sadece İslam’ın 

temel rükünleri olan namaz, zekât, oruç, hac ile sınırlandırılmamasıdır. Elbette bu 

                                                
28 Buhâri, Salât, 51; Müslim, Fedail, 134; Nesâî, Küsûf, 20, Ahmed b, Hanbel, Müsned, II, 159, 188. 
29 Müslim, Salât, 90. 
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saydığımız rükünler ibadetin ana ögeleridir. Lâkin bunların yanında yalan söylememek, 

emanete hıyanetlik etmemek, ana-babaya iyilik, sıla-ı rahim, verdiği sözde durmak, dürüst 

ve güvenilir olmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, akrabaya, komşuya, 

yetime, yoksula, iyilik etmek, Tanrı ile fert arasına giren engeller ile mücadele etmek, dua, 

tövbe, Kur’an okumak, şükür ve daha sayamadığımız nice güzel vasıflar da temel 

ibadetlerdendir. Dolayısıyla ibadet kavramı, yüce yaratanın dinine davet etmek, O’nun 

yolunda cihad etmek gibi niyeti Tanrı için halis kılarak ibadete dönüştürülmesi mümkün 

olabilen bütün amel ve davranışları kapsayacak kadar geniştir.30 

C. İNANÇ-İBADET İLİŞKİSİ 

İbadet, Tanrı ile bireyi karşı karşıya getiren, kişinin yaratıcısına karşı sevgi, saygı, 

bağlılık, şükran ve acizlik duygularını ifade etmesini sağlayan ve fertteki din duygusunun 

kuvvetlenmesine vesile olan psikolojik ihtiyaçların en büyüklerinden biridir.31 Demek ki, 

bireyin ibadet edebilmesi için öncelikle kendisine ibadet edilmesi gerektiğine inandığı bir 

Tanrı inancı olması gereklidir. Bu duruma göre ibadetin temeli inanca dayanır.32  İnsan, 

ibadetlerle yüce varlığı devamlı hatırlamakta, gizli-açık yaptığı her eylemin O’nun 

tarafından görüldüğünün bilincinde olmaktadır. Bedeni ve ruhu daima Tanrı ile manevi bir 

birlik kurmakta ve bu beraberliğin sonucu olarak da tarif edilmesi mümkün olmayan ancak 

yaşanılarak müşahede edilebilen bir sevinç ve memnuniyet duyma imkânına sahip 

olmaktadır. İbadetin kazandırdığı bu duygular ile kişi, dinin yasakladığı hiçbir kötü 

davranışa meyletmeyecek, bütün ihtiras ve emellerinden vazgeçecek ve yalnız sonsuz güç 

sahibine yönelerek içten gelen samimi bir duygu ile O’na bağlanacaktır. 

Sonsuz güç ve kudret sahibi yüce varlık, kâinatı ve içindekileri sebepsiz ve başıboş 

yaratmamıştır. Var oluşun bir gayesi ve anlamı vardır. Fıtrat ve yaratılışın amacı Tanrı’yı 

tanımak ve O’na kulluk etmektir. Fıtratta var olan bu ilâhi şuura ulaşmak ve bunun 

gerektirdiği bir düzen ve davranışı koruyup geliştirmek değişmez ilâhi bir kanundur. Diğer 

varlıklar için zorunlu olan bu kulluk ilişkisi insan için isteğe bağlıdır. Kâinattaki her şey 

kendisini yaratanına teslim ederken insan Tanrı’ya hem itaat hem de isyan etme imkânıyla 

donatılmıştır. Kendisini bilen bir fertte yaratılışındaki bu üstün özelliklere ve kendisine 

                                                
30 H. Ali Akar, Dua- Ahlak- İbadet Bilinci, Furkan Yay., İstanbul 2004, s. 122. 
31 Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1972, s. 189. 
32 Yusuf el-Kardavi, İbadet, (Çev. H. Cemal), Pınar Matbaacılık, Trabzon 1986, s. 44–52. 
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sunulan bunca iyiliklere karşı boş durmamalı, devamlı yaratıcısına şükretmeli ve 

davranışları ile bu duruşunu sergilemelidir. İnsanın kendisi için mümkün bir yol olan 

isyana yönelmeyip istek ve iradesiyle itaati tercih etmesi son derece anlamlı ve değerli bir 

davranıştır. İşte kişinin yaratıcısına olan şükrünü göstermesinin temel vasıtalarından biri de 

ibadetlerdir. Birey, sağlıklı bir inançtan sonra Tanrı’nın gazabına uğramamak için, 

günahlardan uzak durmaya özen gösterip davranışlarına bir çeki düzen vermelidir. İbadet 

hayatını Kur’ân ve sünnete göre düzene koymalıdır. Hakiki bir dini tecrübenin en önemli 

özelliği, davranışlarda değişime yol açmasıdır. Sağlam bir karakter için öncelikle kişinin 

doğru bir inanç seviyesine ulaşmış olması gerekir. Sağlam temeller üzerine kurulu 

inançlar, kişinin hayatında önemli etkilere sahiptir. Kur’an ve sünnet şemsiyesi altındaki 

inanç bütünlük ve tutarlılığı sağlayarak ferdin önemli davranışlarını düzene sokar ve idare 

eder. 33 

Bütün dinlerde, dinin teorik ve pratik olmak üzere iki yönü vardır. Bunlardan teorik 

olanı dinin inanç boyutu ile pratik olanı ise ibadet boyutu ile alâkalıdır. İbadet, dini bir 

davranış olduğu için bu davranışın oluşmasında rol oynayan bir takım sebepler de vardır. 

Bu açıdan bakıldığında ibadet ile inanç arasında sıkı bir ilişkinin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Öyleyse davranışın tutarlı olabilmesi için, dayandığı inanç temelinin de tutarlı 

olması gerekmektedir. İnançların farklılık arz etmesi, doğal olarak davranışların da farklı 

olmasını beraberinde getirir. Mesela; bir Hıristiyan, inancının gereği olarak ayinini yapmak 

için kiliseye gider. Aynı şekilde bir Müslüman da kendi inancı doğrultusunda namaz 

kılmak için camiye gider. Bu durum bize kişilerin inançları farklı olsa da sergilemiş 

oldukları davranışlar ile belli bir inanca sahip olduklarını göstermektedir. Bu da ibadet ile 

inanç arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunun tezahürüdür.34  

Fakat kişinin sahip olduğu inanç, eğer ibadet ve davranış boyutuna 

dönüştürülmezse kişiye pek bir anlam ifade etmez. Bu yüzden inancın ibadetlerle 

tamamlanması gerekir. İnanç ile ibadet bir bütünün yarısı gibidir. Birbirlerinden ayrı 

düşünülemez. Biri mutlaka diğerinin gerekliliğini ortaya koyar. İnsan kalbindeki imanı 

ancak Tanrı’nın emir ve yasaklarından ibaret olan ibadetleri yapmakla muhafaza eder ve 

kuvvetlendirir.  

                                                
33 Hökelekli, agm., 250. 
34 Habil Şentürk, İbadet Psikolojisi (Hz. Peygamber Örneği), İz Yay., İstanbul 2000, s. 17. 
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Konuya din boyutundan bakıldığında da durum aynıdır. Din, Tanrı’nın kullarına 

gönderdiği emir ve yasakların bütünü olan inanç sistemi olarak ifade edebileceğimiz bir 

hayat tarzı olduğuna göre, kişinin sonsuz güç sahibine inanç bağı ile bağlanıp, bu bağın 

duygu ve düşünce planından çıkarak bir davranışlar bütünü halinde hayata yansıması gayet 

doğaldır.35 Bir dinin ibadet yönü olmadan varlığını sürdürmesi şüphelidir. İnsanın Tanrı’ya 

karşı olan görevi, sadece imanla bitmez. İbadetler, insanın imanını destekler, artırır, 

olgunlaştırır ve ferdin yaratıcısına olan bağlılığını sağlamlaştırır. 

D. İBADETİN ÖNEMİ VE İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

İslam dininin köşe taşları olan ibadetlerin hepsinde insana kazandırdığı güzel ahlâk 

ve iyi alışkanlıklar bakımından büyük faydalar vardır. Yaratanın rızasını kazanmak için 

günde beş kere kılınan ve İslami hayatta bir enerji oluşturan namaz, yaratılışı bakımından 

mala düşkün olan insanın mal sevgisini azaltmak suretiyle gerçek sevgi ve bağlanmaya 

layık olan yüce varlığa yönelmesini temin eden ve onu cimrilikten kurtararak Tanrı’nın 

verdiği malın şükrünü eda etmesine vesile olan zekât, belirli bedeni arzulara ara vermek 

yanında şuuruda dünyevi ilgilerden boşaltarak ilahi şuur ve manevi yoğunlaşmanın 

mümkün olan en üst sınırına ulaşılmasını sağlayan oruç, bütün hareket ve davranışlarda her 

şeyden uzaklaşarak bireyin kendisini sadece yüce varlığa adamasını ve bir tür âhiret 

yolculuğuna, ölüme hazırlanmasını, ölüm sonrasında da yaşanacak hallerin bu dünyadaki 

uygulamasını yaptıran haccın insana kazandırdığı sayılamayacak kadar çok faydaları 

vardır. 

Tanrı’yı hatırlama ve anmanın, O’na bağlılığın ifadesi bütün ibadetlerin özünü 

oluşturur. Tanrı’yı sürekli zikreden, O’nu varlığında hisseden kimse günlük şuurunun 

sıradan etkisi dışına çıkarak var oluşun üstün bir boyutuna ulaşır. Zaman ve mekânın 

ötesinde hiçbir şeye benzemeyen ilâhi hakikatle karşı karşıya gelir. Bu sebeple ibadetleri,   

tek bir alanla sınırlandırmak yanlış olur. Bu bakımdan tapınma, insanın şahsi ve manevi 

cephesiyle birlikte etki ve sonuçlarını iletme aracı olan bedeni ve maddi yönünü de etki 

altına almakta ve bu şekilde insan hayatının bütününü kuşatabilmektedir. İbadetin fert ve 

toplum hayatına yaptığı kabul edilen bu etkiler alanında yapılan araştırmalar bize bu konu 

hakkında bir fikir vermektedir. Mesela, ABD’de H.C.Ling tarafından 10.000 kişiye 

uygulanan çok sayıda psikolojik test sonucunda, dine inanan veya bir mezhebin kilisesine 

                                                
35 Şentürk, Din Psikolojisi, Esra Yay., İstanbul 1997, s. 71–72. 
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devam eden kişilerin bunu yapmayanlara göre daha sağlam bir kişiliğe sahip oldukları 

tespit edilmiştir.36 

C.G. Jung’a göre, “Kilise ve ibadetler, telkin yoluyla bireyleri birleştirerek, şekilsiz 

bir kitleyi inananlar topluluğuna dönüştürmeyi ve bu organizasyonu bir arada tutmaya 

çalışırken, yalnızca büyük bir sosyal hizmet görmekle kalmaz, aynı zamanda bireye anlam 

dolu bir yaşamın da paha biçilmez nimetini sunar.”37 İbadetler, bireyin kendisine ve 

başkalarına güven duygusu kazanmasını, öncelikle bir takım değerlere bağlanmasını, üstün 

ve aşkın olan bir varlığa inanma duygusu etrafında bütünleşmiş fertlerle kaynaşmasını 

sağlar.38  

İbadetler, kazandırdıkları zaman bilinci ile kişinin düzenli ve mutlu bir yaşam 

sürmesini de sağlarlar. İbadet eden kimse, Tanrı’nın kendisinden istediklerini yaparak 

O’nu kalbine yerleştirir, her an O’nu hatırlar, kötü istek ve emellerine set çeker, özünde var 

olan şefkat ve merhamet duygularını maksimum seviyeye çıkarır.39 Cemaate iştirak 

etmesiyle de etrafındakilerle sağlam sosyal ilişkiler kurma fırsatı elde eder. Böylece kişi, 

mutlu bir şekilde yaşamını sürdürürken, toplumda şiddet ve baskıdan uzak, rahat ve 

huzurlu bir ortama kavuşmuş olur.40 Nasıl ki bir vasıta insanı bir yerden bir yere 

götürüyorsa, ibadetler de insanı kötülüklerden alıp, iyiliklere, faziletlere, güzel ahlâka ve 

daha sayamayacağımız pek çok güzelliklere götürür.41 

Yine ibadetler sayesinde yüce varlığa yönelerek içimizde cereyan eden iç 

çatışmalardan kurtulma imkânı da elde ederiz. Nice bedeni hastalıklar vardır ki çoğunun 

kaynağı psikolojiktir. Mesela, üzüntü ve keder sebebi ile birçok kimse ülser, tansiyon vb. 

hastalıkların ağına düşmektedir. İşte böyle durumlarda hasta olan kişinin ibadete olan 

ihtiyacı, ilaca olan ihtiyacı gibidir. Nasıl ki, almış olduğu ilaç onu tedavi ediyorsa, 

ibadetlerde kişinin üzüntülerinin yıpratıcı etkilerine karşı bir direnç, irade gücü, manevi bir 

rahatlık duymasını sağlar.42 William James, Gordon W. Allport, Paul E. Johnson, E. Frankl 

                                                
36 Hökelekli, agm., 248–251. 
37 C.G. Jung, Keşfedilmemiş Benlik, (Çev. C.E. Sılay), İlhan Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 85. 
38 M. Naci Kula, Kimlik ve Din, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, s. 78. 
39 Tahir Olgun, Müslümanlıkta İbadet Tarihi, Bilmen Basımevi, İstanbul 1963, s. 15. 
40 Şentürk, İbadet Psikolojisi (Hz. Peygamber Örneği), s. 33. 
41 Yüksel Kanar, İbadet, Zafer Matbaası, İstanbul 1984, s. 86. 
42 Şentürk, age, s. 34. 
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Becker, Maslow, Carl Gustav Jung, Pruyser gibi birçok yabancı düşünürde ibadetin insan 

üzerinde etkili olduğu ve kişiye çok şey kazandırdığı görüşündedir.43 İbadetlerin ruh 

sağlığı yönünden büyük önemini dile getirenlerin en başında analitik psikolojinin kurucusu 

C.G. Jung gelmektedir. Ona göre dini inanç, dua ve törenler bilinç dışının beklenmedik ve 

tehlikeli etkilerine karşı birer savunma aracı, bilinç dışı güdülerle en güvenli ilgilenme 

yolu, kişinin ruhsal dengesini koruyucu duvarlardır.44 Yine Jung, ibadet ve duanın günlük 

hayatta çok önemli bir yerinin olduğunu ve bunların ruhî ve manevi sağlığı koruma 

açısından vazgeçilmez unsurlar olduğunu kabul eder. Ve kendisine tedavi için gelen 

hastalarına güçlerinin yettiği ölçüde dini emirleri yapmalarını, dini yasaklardan da 

kaçınmalarını tavsiye eder.45 

İbadetlerin en temel faydalarından biri de, ahlâki seviyeyi yükselterek psikolojik 

bünyedeki olumsuz gelişmeleri engelleyerek kötülüklere mani olmasıdır. Jung’a göre, 

“Günümüz insanı ilkel ve antik çağ insanından daha fazla kötülük yapma kapasitesine 

sahip değildir. Sadece kötülüğe eğilimini harekete geçirmek için eskisiyle 

kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir. İnsanın bilinci ne kadar genişlemiş ve 

farklılaşmışsa, ahlâki yapısı da o denli geri kalmıştır.”46 Jung’un da belirttiği gibi insanın 

bilinci ile beraber ahlâki yönünü de geliştirmesini mümkün kılan en önemli unsur 

ibadetlerdir. İbadetler, bilinci olgunlaştırarak, kötülük eğilimine engel olup, iyi duygu, 

düşünce ve ahlâki özellikleri geliştirmeye, aklın bu konudaki yetersizliğini ortadan 

kaldırıp, olumlu düşünceyi olumlu ahlâki davranışlara dönüştürmeye hizmet etmektedir.  

Bilerek, anlayarak ve ilahi zevkine varılarak yapılan ibadetler, kişiyi maddi şeylere 

bağlanıp kalmaktan kurtararak, düşünce ve tefekkür ufkunu genişletir. Ayrıca birey, ibadet 

vasıtası ile tabiat âleminin üstünde ve tabiatın her zerresine hâkim olan üstün ve aşkın 

varlığa iltica etme ve O’na sığınma imkânına sahip olur. Böylece maddiyat içinde boğulup 

kalmaktan kurtulur. Maddi ve manevi olarak kemale erer. Tanrı’ya ibadet ve O’nu anmakla 

gönüller huzura erer, içsel acılar şifa bulur, sükûna kavuşur, yatışır.47 İşte kişi ibadetler 

vasıtası ile kendi psikolojik tabiatını ve gündelik şuurunun normal işleyiş düzeninin dışına 

                                                
43 Hökelekli, age., s. 245. 
44 Jung, Din ve Psikoloji, (Çev. C. Şişman), İnsan Yay.,, İstanbul, 1993, s. 33,73. 
45 Kerim Yavuz, Psikanalizde İlk Dini Gelişmelerin Değeri, AÜ Basımevi, Erzurum 1987,s. 35. 
46 Jung, Keşfedilmemiş Benlik., s. 90. 
47 A.Hamdi Akseki, İslam, Ebû Ziya Matbaası, İstanbul 1943, s. 443–445. 
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çıkarak, üstün bir varlık tarzına ve yaşama modeline yükselmektedir. Bu yükseliş, kişiyi 

farklı bir boyuta taşıyarak, kalp huzuru, yaratıcı ile birlikte olma, O’na yönelme, kişiyi 

tekâmül ettirme gibi birçok fonksiyona sahiptir.48 

Beden ve ruhtan meydana gelen insanın hayatta kalabilmesi ve varlığını 

sürdürebilmesi için yeme ve içmeye ihtiyacı vardır. Bu, insanın maddi ve nefsi yönünün 

gıdasıdır. Fakat insanın ruhi yönü de tıpkı nefsi yönü gibi bazı gıdalara ihtiyaç duyar. 

İnsanın ruhi eğilimlerinin bir şekilde doldurulması ve tatmin edilmesi gerekir. Nasıl ki 

insan bedeni uzun süre gıdadan mahrum kaldığı zaman, varlık sahasından siliniyorsa, ruh 

da uzun süre gıdadan mahrum kalırsa hayatiyetini kaybeder. İşte ruhun gıdalarından biri de 

onu kötülüklerden, sıkıntı ve bunalımlardan koruyup, kurtaran ibadetlerdir. İnsan, ibadetler 

sayesinde, Tanrı’ya karşı olan görevlerini yerine getirmiş olmanın psikolojik huzuru ve 

güvenliği içinde, gelecekle ile ilgili korku ve kaygılarından arınır.49 İslam’daki ibadet 

sistemi, bireyin karşılaşabileceği her türlü hastalığa karşı hem koruyucu hekimlik yapar, 

hem de mecazi anlamda gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan etkin bir tedavi metodu 

önerir.50 Mesela, insan hayatında çok önemli bir yeri olan namaz ibadeti, ister bireysel ister 

topluca yapılmış olsun, her iki durumda da günde beş kere Tanrı ile kurduğu ilişki 

sayesinde ferdin yalnızlık hissini giderir.51 Öte yandan oruç ibadeti özellikle sabır, 

hoşgörü, sevgi, şefkat duygularını bireye aşılayarak diğerleriyle sağlıklı iletişimin 

kurulmasını sağlar. Bu hususla ilgili yapılan bir araştırmada ibadetlerin stres ve depresyon 

yaşayan bireylere ruhsal açıdan yardımcı olduğu tespit edilmiştir.52 İşte ruh bu fıtri gıdadan 

mahrum kalırsa, artık herhangi bir varlık gösteremez duruma gelir ve eğilimlerini başka 

yollardan gidermeye başlar. O zaman da ruhtaki ibadet bağlılığının yerini, insanların 

kuruntuları almaya başlar ve bedendeki ruh-nefis mücadelesinde ruh mağlup olur. Bunun 

sonucunda da kişi sonu belli olmayan felaketlere sürüklenir.53  

                                                
48 Hökelekli, age, s. 234. 
49 Hökelekli, age, s. 249. 
50 Mehmet Bayraktar, İslam İbadet Fenomenolojisi, Akçağ Yay., Ankara 1987, s. 27–28. 
51 Bayraktar, age, s. 30. 
52 Bkz. Mıchael Argyle, Psychology and Religion, Routledge, Newyork 2000, s. 123-124. 
53 İhvan-ı Safa, Resail-ü İhvan-ı Safa, (Çev. H. Zirikli), Mısır 1968, s. 195; Seyfettin Yazıcı, Temel Dini 

Bilgiler, Gaye Matbaacılık, Ankara 1991, s. 58; Faruk Beşer, Sorular ve Cevaplarla Günlük Hayatımız, 

Bilge Yay., İstanbul 2003, s. 133. 
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İbadetlerin kişiye kazandırdıklarının yanı sıra topluma da pek çok getirileri vardır.  

Sosyolojik açıdan bakıldığında, toplu halde yapılan ibadetler toplumsal uyumun ve 

bütünleşmenin oluşmasında büyük bir öneme sahiptirler. Mesela her türlü ayrımı ortadan 

kaldıran namaz ibadeti, adeta insanları tek bir vücut haline getirerek birlikte Tanrı’ya 

yönelmelerini, O’na dua ve istiğfarda bulunmalarını sağlar. Yine cuma ve bayram 

namazlarında insanların kaynaşmaları, birbirlerinin durumlarından haberdar olup zorda ve 

sıkıntıda olanların sorunlarına çözümler üretmeye çalışmaları, birlik ve beraberlik 

içerisinde bir dayanışma sergilemeleri bir düzeni simgeler ve büyük bir disiplini gösterir. 54 

İşte insan hayatında böylesine etkili olan ibadetlerin faydalarını sayfalar dolu 

yazsak da bitirmemiz mümkün değildir. Fakat burada unutulmaması gereken husus; 

ibadetlerin gösterişten uzak, doğru, dürüst, anlayarak ve adabına uygun bir şekilde 

yapılmasıdır. Böylece kişi yüce varlıkla kurduğu ibadet ilişkisi sayesinde tabiat ötesi âleme 

açılmakta, yeni bir hayat coşkusu elde etmekte bunun sonucunda da ruhanî yüceliş ve 

olgunlaşmanın en üst sınırına ulaşabilmektedir. 

 

                                                
54 Esma Sayın Ekerim, Namaz ve Karakter Gelişimi, İnsan Yay., İstanbul 2006, s. 14–15. 
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II. BÖLÜM 

KİŞİLİK KAVRAMI 

A. KİŞİLİĞİN TANIMLANMASI 

“Şahasa” fiilinden türemiş olan kişilik şahsiyet manasında kullanılmakta olup, 

yükselmek, görünmek, ortaya çıkmak, açıklamak gibi manalara gelmektedir.55 Batı 

dillerinde ise; kişilik kavramı yerine “personality” kelimesi kullanılmaktadır. Bu 

kelimenin, Latince “persona” sözcüğüne dayandığı belirtilir. Persona, Latincede tiyatro 

oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlerine taktıkları maske anlamındadır. Başlangıçta 

psikoloji ile pek bağlantısı olmayan bu kelime, yüzyıllar içerisinde geçirdiği evrim 

neticesinde insan kişiliğinin özünü ifade eden bir kavram haline gelmiş ve psikologlar 

tarafından da genel kabul görmüştür.56  

İnsanları birbirlerinden farklı kılan en önemli faktör kişilik yapılarıdır. Çünkü 

insan, anlaşılması ve çözümlenmesi zor bir varlıktır. Toplumdan topluma hatta kişiden 

kişiye bir takım düşünce, davranış, yaşam tarzlarının farklı olması önlenememektedir. Hal 

böyle olunca kişiliğin ne olduğu hakkında çoğunluğun açık bir fikri yoktur. Kişilik 

kavramının genel çerçevesinin genişliği ve psikolojinin gelişimi boyunca etkili olan 

yaklaşım ve akımların çokluğu, tek bir kişilik tanımında ittifak edilmesini zorlaştırmıştır. 

Psikolojisi açısından da duruma bakıldığında psikologlar, bu kavramın tam bir tanımı 

üzerinde birleşememişlerdir. Her bir düşünürün kişiliğe yüklediği anlam bir 

diğerininkinden farklı olmuştur. 

Mesela; Guilford, temel fikirler açısından psikolojinin kişilik tanımlarını beş başlık 

altında kategorize etmiştir. Bunlar: 

I. Güdü Tanımları: Bu tanıma göre, kişilik, bir ferdin sosyal güdüleyici değeridir ve 

bu da bir “maske” tanımıdır. Bu tanımlar kişiliği, yalnızca başkalarına yapılan etkiler 

şeklinde ele alır. 

                                                
55 M.Aziz Lahbabi, İslam Şahsiyetçiliği, (Çev. İ. H. Akın), İstanbul 1972, s. 21–22. 
56 Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupa’sında Birey, (Çev. Z. Ülgen), Afa Yay., İstanbul 1995, s. 100. 
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II. İçerik Tanımları: Kişilik, bütünlerin toplamıdır biçimindeki tanımlardır. Bu 

tanımlar, ferdin gerçekleştirmeye muktedir olduğu güdüleri, eğilimleri ve alışkanlıkları 

gibi faaliyetlerini sıraya koyar. 

III. Tamamlayıcı Tanımlar: Bu tipteki tanımlama ise, kişiliğin bir organizasyon 

olduğunu vurgular. Tamamlayıcı tanıma göre kişilik, onu oluşturan parçaların toplamından 

daha fazla bir şeydir. 

IV. Bütünleyici Tanımlar: Burada ise kişilik, bir ferdin toplam davranışının genel 

karakteri veya kalıbı, ferdin toplam davranış kalıplarının şekil veya özellik sahasıdır. 

V. İntibak Tanımları: Bu tanımlamada da kişilik, bir organizmanın mensubu olduğu 

çevresine olan uyumu şeklinde tarif edilmektedir.57 

Yine bir başka düşünür Allport, kişilik teriminin en az elli farklı anlamını sıralamış 

ve bunları, felsefi, hukuki, sosyolojik, teolojik ve psikolojik anlamlarına göre tasnif 

etmiştir.58 Bu çeşitli tanımları Getzel, üç bölüme ayırmaktadır: 

I. Davranışçı psikologların tanımları: Burada kişilik, bir insanın kendine has ve az 

çok her zaman gözlenebilen davranışlarının tümü olarak tanımlanır. Örneğin davranışçı 

psikologlardan Watson, kişiliği bir insanın alışkanlıklarının ya da alışkanlık sistemlerinin 

toplamı olarak açıklar. 

II. Sosyologların tanımları: Bu tanımlamada kişilik, bir bakıma insanın toplumda 

oynadığı çeşitli roller ve bu rollerin başkaları üzerinde bıraktıkları izler şeklinde tarif 

edilmektedir. 

III. Derinlik psikologların tanımları: Burada ise kişilik, ferdin iç hayatındaki 

dinamik güçlerin bir örüntüsü olarak ifade edilmektedir.59 

Jung ekolünde de kişiliğin tümü “psişe” olarak adlandırılır. Persona gibi Latince 

olan bu sözcük, “ruh” anlamına gelirse de günümüzde daha çok “zihin” anlamında 

kullanılmaktadır. Psişe, bilinçli ya da bilinçdışı tüm duygu, düşünce ve davranışları içine 

alan bir kavramdır. İnsanın fiziksel ve toplumsal çevresine uyum göstermesini sağlar. Bu 

                                                
57 Ali Ulvi Mehmedoğlu, Kişilik ve Din, Dem Yay., İstanbul 2004, s. 44. 
58 Mehmedoğlu, age, s. 42–43. 
59 Feriha Baymur, Genel Psikoloji, İnkılâp Yay., İstanbul 1994, s. 253–254. 
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kavram ile Jung, insanı bir bütün olarak ele alır ve kişiliğin diğerlerin aksine birbirinden 

farklı yapıda parçaların toplamından teşekkül ettiğini kabul etmez.”60  

Günümüzde de kişilik kavramının nesnel bir tarifi yapılamamış, farklı teorilerin ve 

yaklaşımların bir sonucu olarak yapılan tanımlamalar subjektif boyutta kalmıştır. Bu 

tanımların bazılarında kişilik, bireyin sosyal çevresiyle kurduğu bir ilişki biçimi iken61 

bazılarında da insanın ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış 

görünüşünün kısaca bir bütünlük içerisinde süreklilik gösteren özelliklerinin tümü 

biçiminde tarif edilmiştir.62 Kimi tanımlamalarda uzun süreli devamlılık gösteren, çeşitli 

durumlarda ortaya çıkan, ferde ait belirli bir davranış modeline neden olan ruhsal özellikler 

bütünü şeklinde tarif edilen kişilik63, kimilerinde de bireyin kendisi ve çevresi ile uyumunu 

sağlayan, onu diğerlerinden farklı kılarak özel ve tek yapan özellikler biçiminde karşımıza 

çıkmaktadır.64  

Görüldüğü gibi kişiliğin tek bir tarifini yapmak mümkün olamamıştır. Ama bu 

değişik tarzdaki görüşleri dikkate alarak diyebiliriz ki; kişilik, bir insanı başkalarından 

ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünüdür. Bir başka deyişle, kişilik, bir 

insanı nesnel ve öznel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve 

davranış özelliklerinin tümüdür.65 

B. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Kişiliğin bütünlüğü içinde, her insanın diğerlerinden farklı olmasını sağlayan 

kendine has birtakım özellikleri vardır. Kişilik; durağan olmayan, dinamik bir yapı olmakla 

birlikte, süreklilik gösteren istikrarlı bir niteliğe de sahiptir. Kişiliğin geçirdiği değişiklikler 

hayat boyu devam eder ama bu değişimlerin hızı belli bir dönemden sonra oldukça düşer. 

Yani kişiliğin oturduğu yaştan sonra meydana gelen değişiklikler ufak tefek 

değişikliklerdir. Bugünkü kişiliğimiz, çocukluğumuzdan beri karşılaştığımız her şeyin bir 

sonucudur. İnsanlarla ilişkilerimiz, başımızdan geçen tüm tecrübeler şimdiki kişiliğimizi 

yaratmakta rol almışlardır. Hiçbir zaman şu an bulunduğumuz yerde, olduğumuz gibi 

                                                
60 Engin Gençtan, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitapevi, İstanbul 1988, s. 120.  
61 İbrahim Ethem Başaran, Örgütsel Davranış, Nobel Yay., Ankara 2000, s. 57. 
62 Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul 2003, s. 404;  Baymur, age, s. 253;  
63 Nils Holm, Din Psikolojisine Giriş, (Çev. A. Bahadır), İnsan Yay., İstanbul 2004, s. 109 
64 M. Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, Değerler Eğitimi Yay., İstanbul 2005, s. 16. 
65 Özcan Köknel, Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2005, s. 19. 
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kalmayız. Çünkü hiçbir günümüz aynı geçmez. Farklı çevrelere, farklı ortamlara girer, 

farklı kişi ve durumlarla karşılaşırız. Böyle oluca birçok etki altında kalırız ve bu etkiler de 

kişiliğimizin değişim geçirmesine sebep olabilir. Kişiliğimiz her şeyi tamamlanmış, 

değişmez bir şey değildir. İnsanlar gençlik yıllarında yeni düşüncelere ve yeni şeyler 

denemeye yatkındırlar. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya isteklidirler. Yaşlandıkça 

heyecanları ve davranışları esnekliğini kaybeder. Belirli alışkanlıklar yerleşir. Buna 

rağmen kişilik hala değişebilirliğini korur. İnsan büyüdükçe ufku genişler ve çevresindeki 

insan ve eşyalar, insanların nitelikleri, temas halinde bulunduğu herkes, ailesi, akrabaları, 

arkadaşları, çalışmaları, iş hayatı, karşılaştığı problemler, başından geçen olaylar onda etki 

bırakır. Bu durumda bazı şeylerin değişmesi gerekebilir. Değişen de kişiliğin bazı 

yönleridir. İnsanın beden durumu da kişiliğin gelişmesine ve değişmesine etki yapabilir. 

Örneğin ergenliğe girmeden önce olumlu bir kişilik yapısı sergileyen bir çocuğun, ergenlik 

döneminde arkadaşlarından daha çabuk veya geç büyümesi onun gözüne batar. Bunun 

kendini sevimsiz yaptığını zanneder. Sonuçta aşağılık duygusuna kapılır. Bu da kişilik 

açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kişilik, bireyin yapısı ve deneyimleri sonucu 

oluşur. Kişilik bir yapısal temelin veya çekirdeğin çerçevesinde deneyimlerin kurulmasıyla 

gelişir. Her birey kendine özgü kişilik yapısı çerçevesinde, yaşam deneyimlerini 

gerçekleştirir. Kazanılan deneyimler hem kişiliğin oluşmasında, hem de bazı etkenler 

karşısında değişmesine olanak sağlar. Bireyin ortak ve benzersiz deneyimleri, kalıtımla 

edinilmiş potansiyelle etkileşimde bulunarak kişiliği şekillendirir. Deneyimlerini tüm 

yaşamında karşılaştığı her şeyden kazanır. Yani kişilik,  onun tüm yaşantısının etkilerine 

dayanır.66 

Her hangi bir kimsenin kişiliği tarif edilirken yapılan ilk şey onu diğerlerinden 

farklı kılan vasıflarının ortaya konulmasıdır. “Allport, İngilizcede kişilik özelliklerini ifade 

eden 17953 adet deyimin var olduğunun ileri sürmüştür. Bu deyimlerin %25’inin kaba, 

nazik, dalgın gibi kişilik çizgilerini veren kelimelerden,  %25 oranında olan ikinci gruptaki 

deyimlerin neşeli, şaşkın gibi geçici psikolojik durumları belirleyen kelimelerden, %29 

oranında olan üçüncü gruptaki deyimlerin saçma, sevimsiz, anlamsız gibi kişi üzerinde bir 

değer yargısı oluşturan kelimelerden, %21 oranındaki son gruptakilerin ise, şımarık, 

yaramaz gibi davranış açıklayıcı; şişman, zayıf gibi fiziksel şekillerle ilgili olan; çalışkan, 
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tembel gibi yetenek ve becerilerle ilgili olan kelimelerden oluştuğunu ortaya atmıştır.”67 

Görüldüğü gibi kişilik özelliklerinin ve bunlarla ilişkili olarak birbirinden farklı tiplerin 

sınıflandırılmasına ilişkin çalışmalar iki temel üzerinde sürdürülmüştür. Bunlardan ilki 

kişilik ile beden yapısı arsasındaki ilişkinin ele alındığı fizyolojik bir sınıflandırma, diğeri 

ise; bireysel ve toplumsal kişilik özelliklerinin incelendiği psikolojik ve sosyolojik bir 

sınıflandırmadır. 

C. KİŞİLİĞİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ 

Kişiliğin tohumları yaşamın ilk yıllarında atılır, altıncı yaşta ana çizgileri belirir, 

gençlik yılları sonunda istikrar kazanır. Yani bir anlam da kişiliğin son biçimini alması 

ömür boyu sürer. Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri, 

kişiliğini oluşturan başlıca unsurlardır. Bunlar, insanın görünüşü, hareketleri, mimikleri, 

jestleri ve çevreye uyumuyla dışarıya yansır. Kişilik, bireyin yapısı ve deneyimleri sonucu 

oluşan bir yapıya sahiptir. Bu yapısal temelin veya çekirdeğin çerçevesinde deneyimlerin 

kurulması ile gelişimini tamamlar. Her birey, kendine özgü bir kişilik yapısı içerisinde, 

yaşam deneyimlerini gerçekleştirme imkânı bulur. Böylece kişiliğini sağlam temeller 

üzerine kurar.68 

Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünü olan kişilik, gelişim süreci içinde zamanla 

kazanılan bir özellik gösterir. Kişiliğinin oluşum sürecinde birey, zihnini meşgul eden; 

“Ben nasıl bir insan olmalıyım?” “Tavır ve davranışlarım nasıl ve neye göre olmalı?” 

türünden sorularla karşı karşıyadır ve bu sorulara cevap verme sürecinde büyük ölçüde 

içinde yaşadığı çevreden ve çevrenin sosyo-kültürel koşullarından etkilenir. İçinde 

yetişilen ortam bir anlamda, kişiye kendi hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini öğretir. Bu 

süreçte insan, deneyim ve tecrübeleri sonucu olgunlaşır. Olgun insan da, gelişme dönemini 

doğal aşamaları içinde gerçekleştirerek, çevresindeki insanların değer yargıları ve dünya 

görüşleri ile kendisininkileri gözden geçirir. Böylece diğerlerinden ayrılan yönlerinin 

farkına varır. Eğer, yapılan bu otokritik sonucunda ikisi arasında önemli derecede 

farklılıklar ortaya çıkıyor ise birey, bir kimlik karmaşası içerisine girer. Kendi değerini 

bilen, kendine saygısı olan, beden, zihin ve manevi yaşam arasıda denge kurabilen ve en 

önemlisi de kendini olduğu gibi kabul eden insan, çevrenin değer yargılarını olduğu gibi 
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benimseyerek bir kimlik bunalımı yaşamaz ve kişiliğini daha erken oluşturur. Fakat birey, 

toplumun koymuş olduğu normlara uymaz, sosyo-kültürel özelliklere bağlı kalmaz, 

dediğim dedik derse, yani kendini toplumdan soyutlar ise kimlik bunalımı içerisinde 

boğulur, kendini bulmakta güçlük çeker, sonuçta da kişiliğini oluşturması çok uzun bir süre 

alabilir veya hiç oluşturamayabilir.69 Yukarıda kişiliğin, bireyin benliği ile dış dünyası 

arasındaki ilişkinin bir ürünü olduğundan bahsetmiştik. İşte bu yüzden her insanın kişiliği 

diğerininkinden farklılık arz eder. Bu durumda haliyle onun yetenek, zekâ, karakter, huy 

gibi kişilik yönlerinin farklı olmasına sebep olur. Kimi insan zekâsı ölçüsünde teknik 

yeteneğe sahip olurken kimisi de etrafındaki insanlarla iyi iletişim kurma gibi sosyal bir 

kişilik vasfına sahip olabilir. Fakat toplumsal ilişkilerin, kalıtımın ve eğitimin kişiliği 

etkileyebilmesi bizzat insanın kendisinin bunları oluşturabilen bir güç olmasına bağlıdır. 

Kişiliğin oluşmasında etkili olan, beklide en önemli unsurlar din ve kültürdür. 

Kardiner’e göre; “Kişiliği belirleyen temel faktör kültürel çevredir. Kültürel çevrenin ana 

unsurları arasında, aile ve ailede verilen temel bakım ve terbiye gibi birincil kurumlar yer 

almakta ve bunlar ebeveyne ilişkin temel tutumları meydana getirmektedir. Bunlar da, 

dinler, mitler, efsaneler gibi ikincil kurumlarda yansıyan sembolik projeksiyonlar 

vasıtasıyla her topluma özgü kişilik tipini belirlemektedir.”70 Yani kültür ve kişilik ilişkisi 

çift yönlüdür. Bir ferdin özgül kişilik tipi onun kültürü tarafından şekillenmektedir. Kültür, 

bireye kişiliğini oluşturmada bir araç görevini üstlenir ve ferdin kişiliğinin oluşmasına 

katkı sağlar. Fert de kültürün devamlılığını sağlar, onun hem hamisi, hem var edicisi, hem 

de değiştiricisidir. Bir anlamda fert kültürün içine doğar, önceleri ondan etkilenerek 

kişiliğinin temellerini atar, sonraları ise kültüre etki ve katkı da bulunur.71 Kültürün kişilik 

gelişimine etkisini şu örnekle daha iyi açıklamak mümkündür. Her toplumun çocuk 

yetiştirme tarzı birbirinden farklıdır. İşte bu farklılıklar sonucunda toplumdan topluma 

çocuklar farklı kişiliklere bürünmektedirler. Mesela, bir Türk ebeveynin yetiştirdiği 

çocuğun kişiliği ile bir Alman ana-babanın yetiştirdiği çocuğunki birbirinden farklı 

                                                
69 Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1998, s. 94; Cüceloğlu, Yetişkin 
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olacaktır. Birisi örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı, ana-babaya saygılı bir tavır sergilerken 

diğeri, bunun tam tersi bir davranış sergiler.72  

Çevresi ile etkileşimde bulunan insan, sosyalleşme süreci içinde bazı yetenek, 

beceri, güdü, tutum ve görüşler kazanır. Bu sosyalleşme süreci genelde iki önemli yerde 

gerçekleşir. Bunlardan ilki aile, diğeri ise eğitim kurumlarıdır. Ailenin önemine yukarıda 

temas etmiştik. Kişiliğin ilk temelleri aile ortamında atıldıktan sonra, eğitim kurumları da 

kişiliğin gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptirler.73  

Dünyayı anlama ve kendini orada bir yere yerleştirme modeli olarak fonksiyon 

gören, ferdi kişiliğin en derin tabakalarına nüfuz eden din de şüphesiz ki,  kişiliğin 

oluşmasına ve şekillenmesine etkide bulunan psikolojik ve sosyolojik faktörlerin en 

önemlilerinden biridir. İnsanın sağlıklı bir ruh yapısına sahip olmasında ve olumlu kişilik 

özellikleri kazanmasında din realitesini görmemezlikten gelemeyiz. Genelde dinler, özelde 

İslam dini, esaslarına riayet edildiği sürece insanların olumlu kişilik oluşturmalarına sebep 

olacak ilkeler içerdiği aşikârdır.74 

Tıpkı kişilik oluşumunda olduğu gibi kişilik gelişiminin her evresinde de kalıtımın 

izlerini görmek mümkündür. Bireyin kendine has deneyim ve tecrübeleri kalıtımla 

edinilmiş potansiyellerle birleşerek kişilik gelişimini etkiler. Beden yapısı, fiziksel 

görünüş, zihinsel kapasite gibi doğuştan gelen bir takım özellikler kişiliğin gelişiminde 

önemli bir etkendir. Mesela iki çocuk düşünelim. Biri, oldukça güzel, alımlı, sevecen, 

diğeri ise, çirkin, yaramaz ve şımarık bir yapıya sahip olsun. Bunlardan ilki,  sahip olduğu 

nitelikler sayesinde etrafındakilerin ilgi ve beğenisini kazanır. Kendine güvenen, toplumla 

iyi ilişkiler kurabilen, hayatla barışık bir birey olurken diğeri, çevresinden ihmal görür, 

kimse onun varlığından haberdar bile olmaz ve bu da onun saldırganlık, kıskançlık, 

aşağılık duygusu kompleksine kapılmasına ve olumsuz bir kişiliğe bürünmesine sebep 

olur. 

Bireyin içinde bulunduğu sosyal sınıfın durumu da onun kişilik gelişimini etkileyen 

diğer bir unsurdur. Bir grup denek üzerinde yapılan araştırmada ailelerinin gelir düzeyi 

yüksek olan çocukların kendilerine olan özgüvenlerinin yüksek olduğu, gelir düzeyi düşük 
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olan anne-babaların çocuklarının ise, içlerine kapanık, kendilerine güveni olmayan, 

diğerlerine göre özsaygılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.75  

Ergenin kişiliğini şekillendiren; sevgi ihtiyacı, birisine ait olma isteği, özgür ve 

bağımsız olma ihtiyacı, başarılı olup başkaları tarafından takdir edilme arzusu, kendisinin 

değerli olduğunu hissetmesi ve buna olan inancı, ilerleme, olgunlaşma ve sürekli kendini 

yenileme isteği, başkaları ile empati kurma gibi psikolojik bir takım etmenlerde kişilik 

gelişmesinde ve kişinin öz benliğini kazanmasında etkili olan diğer faktörlerdir.76 

D. KİŞİLİĞİN KATMANLARI VE TEMEL ÖGELERİ 

1. Kişiliğin Katmanları 

Kişilik, birbirlerini tamamlayıcı biçimde işlev gören farklı katmanlardan meydana 

gelmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

• Kişinin beden yapısına ilişkin özellikleri: (özürlülük, sakatlık) 

• Bedensel yapıya biçim ve renk veren iç salgı bezlerinin işlevi  

• Kişiliğin oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan zekâ 

• İçgüdü ve dürtülerden oluşan güdüler 

• Kişiliğin benliği 

• Kişiliğin dışarıya yansıyan, başkaları tarafından değerlendirilen; duyguları, 

düşünceleri 

• Kişiliğin dışarıya akseden özelliklerinin toplum kuralları ve ahlâk açısından 

değerlendirilmesi ile ortaya çıkan karakter 

• Güdülerden kaynaklanan ve coşku alanı olan mizaç (huy) 

• Kişinin kendini kanıtlaması için başvurduğu yöntemler ve bu amaç uğruna 

harcadığı çabalar sonucu ortaya çıkan ürünler 

• Diğer katmanların varlığından hareketle kişiliğin bilincine varılması77 

                                                
75 Bkz. Kulaksızoğlu, age, s. 97. 
76 Refia Şemin, Gençlik Psikolojisi, İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1980, s. 100. 
77 Köknel, age., s. 23-24. 
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Görüldüğü gibi kişilik, çok sayıda özellikten meydana gelen karmaşık bir bütündür. 

Fakat bir fert temelinde birleşen ve bir araya gelen bütün bu özellikler, esas olarak üç ana 

bölümle ilgili hususlardır. Genel olarak, her bir kişilik özelliği bu üç dilimden biriyle ilgili 

olabilir. Aslında bu konuda net ve kesin çizgiler şeklinde bir ayrım yapılması da mümkün 

değildir. Bu durum, kişilik oluşumunun daha iyi anlaşılması için bir soyutlama ve 

genellemeden ibarettir. Böyle bir yaklaşımla, kişilik kavramının üç dilimden oluştuğu 

görülür. Bunlar: karakter, mizaç ve yetenektir.78 Tezimizin bu bölümünde kişilik 

kavramına açıklık getirmesi bakımından kişiliğinin bu üç önemli yönünün yanı sıra 

kişilikle çok kez karıştırılan “benlik” ve “kimlik” kavramlarından bahsetmeye çalışacağız.    

Bunlardan kişilik ile eş anlamda en sık kullanılan karakter kavramıdır. Karakter, 

kişiye has davranışların bütünü olup, insanın bedeni, duyguları, hissi ve zihni faaliyetine 

çevrenin verdiği bir değerdir.79 Kişinin içinde yaşadığı toplumun ahlâki değer yargıları ve 

davranış tarzlarını kendine mâl etme, benimseme sonucu ortaya çıkan yerleşik eğilim ve 

davranış özellikleridir.80 Bir başka anlamda karakter, ruhta iyice yerleşen, prensipler ve 

değerler vasıtası ile kişinin kendi iradesi ile yaptığı eylemlerde ruhun istikrar kazanmış 

olması durumudur.81 Karakter, çevreden öğrenilen ve bir takım değer yargılarının 

benimsenmesi ile biçimlenen, kişilerarası ilişkilerde gösterilen tutum ve davranışa, onlar 

üzerinde bırakılan etki sonucuna göre belirlenen ve daha çok ahlâki özellikler için 

kullanılan bir kavramdır. Bu bakımdan karakter teriminin kişilik ile ilişkisi vardır. Ancak 

kişilik karakteri de ihtiva eden daha kapsamlı bir terimdir.82  Karakter; aile, okul, çevre 

içinde çocukluk çağından itibaren gelişmeye ve şekil almaya başlar. Çocukluk çağında 

çevrenin etkisi ile başlayan bu gelişme sonucunda kişinin karakterinin nitelik ve niceliği 

belirginleşir. Bu dönemde kişinin iç dünyasında yaşadığı çatışmalar, olumsuz çevre 

koşulları, değişik kişilik yapılarının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu kişiler, karakterleri 

oturmadığından ve haliyle bir kişiliğe sahip olamadıklarından ötürü toplumdaki diğer 

                                                
78 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Yay., İstanbul 1991, 244-245. 
79 Kula, age., s. 41. 
80 Hökelekli, Çocukta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi, İSAV, İstanbul 1998, s. 185. 
81 H. Fikret Kanad, Karakter Kavramı ve Terbiyesi,  Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1997, s. 15. 
82 Kula, age., s. 41;  Mehmedoğlu, age, s. 252;  Baymur, age, s. 252. 
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insanlarla bir sürtüşme içinde olurlar ve toplumun ahlâki değer yargılarını benimsemeyip, 

bu kurallara ters düşen hal ve hareketlerde bulunurlar.83  

Ferdin duygusallık ve hareketlilik özelliklerini temsil eden ve halk arasında “huy” 

olarak adlandırılan mizaç, kişilik ile karıştırılan diğer bir kavramdır. Fakat mizaç, kişiliğin 

ancak bir yanını oluşturan ve kişiliğin değişmeyen bir yönüdür. Mizaç, iç ve dış 

uyarıcıların, insanda yarattığı duyguların, onu diğerlerinden ayırabilecek şekilde yerleşik 

hale gelmesidir.84 Tanımdan da anlaşılacağı üzere mizaç, kişilerin duygusal denge 

durumlarını anlatır. Duyguların çabuk uyanıp uyanmaması, sürekli olup olmaması, derin 

duyulup duyulmaması gibi niteliklerin tümü mizaç kavramıyla ilgilidir. Mizaç, ferdin 

duygusallık yönünü temsil ettiğine göre, bu husustaki özelliklerin bir kısmı kalıtım yoluyla 

önceki nesillerden geçerken, bir kısmı da sonradan alışma ve öğrenme yoluyla kazanılır. 

Başlıca mizaç tipleri olarak: hafif kanlı (çok sevimli ve neşeli), ağırkanlı (donuk ve sert), 

melankolik (sevdalı, hüzünlü ve aşırı duygusal) ve asabi (öfkeli, saldırgan ve heyecanlı) 

tipler sayılabilir.85 

Kişiliği oluşturan üçüncü önemli dilim ise yetenektir. Yetenek, zihinsel ve bedensel 

olmak üzere iki gruba ayrılır. Zihinsel yetenekle ile kastedilen, kişiliğin gelişmesinde 

önemli rolü olan zekâdır. Zekâ, kişinin yeni durum, engel ve sorunlar karşısında 

deneyimlerinden ve öğrendiklerinden yararlanarak o an için gerekeni yapması, uyumunu 

sağlayabilmesi yeteneğidir. Özellikle çocukluk ve gençlik çağlarında kişiliğin gelişmesi, 

sağlıklı ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi kişinin zekâ düzeyiyle yakından ilgilidir.86 

Bedensel yetenek ise, kişilerin duyu organları aracılığıyla bazı olguları 

gerçekleştirebilmeleri şeklindeki bedensel özelliklerin tamamıdır. Bunların büyük bir 

kısmı, kişilerin doğuştan kazandıkları, zamanla kullanılabilir duruma getirdikleri 

özelliklerdir. Yürüme, ayakta durma, el-kol-ayak gibi organları belli bir koordinasyon 

içerisinde kullanma gibi özellikler, bedensel yeteneğin en önemlilerinden birkaçıdır.87 

                                                
83 Köknel, age., s. 21. 
84 Mehmedoğlu, age, s. 49. 
85 Pierre Daco, Çağdaş Psikolojinin Olağanüstü Başarıları, (Çev. O. A. Görün), Aka Yay., İstanbul 1983,  

s. 307–307. 
86 Köknel, age., s. 42. 
87 Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimleri, Beta Yay., İstanbul, 2006, s. 184. 
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Kişiliği nitelemede en sık kullanılan ve onu belki de en çok etkileyen bir diğer 

kavram da benliktir. Benlik, ferdin kendisine ilişkin olarak söyleyebilecekleri ve kendisi 

hakkında sahip olduğu inançların karmaşık ve dinamik bir sistemi, kendi kendine 

varsaydığı kimliği, kendine ait tutum, duygu, algı, değer ve davranışlarına ilişkin 

görüşüdür.88 Benlik, kişiliğin subjektif tarafı olup, onun özünü oluşturması bakımından pek 

çok psikolog tarafından belli başlı bir inceleme konusu haline gelmiştir. “Ben” ya da 

“Benlik” kavramı, kişiliğin temel özelliklerini verir. Benlik ve kişilik arasında, gelişme ve 

yapı bakımından kesin bir sınır çizmek zordur. Benlik ile kişilik iç içe olmakla birlikte, 

benlik kişilikten farklı olarak kendine münhasır özellikler taşır. İnsan, kişiliğinin karakter 

ve mizaç gibi kimi özelliklerinin bir bölümünden ya da bütününden haberdar olmayabilir, 

hatta bunlar hakkında az veya yanlış bilgiye sahip olabilir. Kişiliğinin dışarıya yansıyan, 

başkaları tarafından değerlendirilen yanlarını bilmez, tanımaz. İşte benlik, insanın kendini 

tanıma ve değerlendirme biçimidir. Kişiliği ile ilgili kanılarının toplamıdır.89   

Freud’un psikoanalitik kuramında benlik; ego, id ve süper egoyu ihtiva eden ve id 

ile süper ego arasında dengeyi sağlayan bir yapıdır.90 Jung’un kuramında ise benlik, 

kişiliğin bütünüdür, odak noktasıdır. Diğer sistemler onun etrafında kümeleşirler.91 Yine 

Jung’a göre benlik, kişiliğin merkezi olan son derece karmaşık, duyumların 

yoğunlaşmasıdır. Adeta benlik, film üzerinde yürüyen bir yarık gibidir.92 Benliğin, ruh 

sağlığını korumada önemli bir etken olduğunu vurgulayan Lecky’te kişinin iyi bir ruh 

sağlığına sahip olması için benliği ile gerçek yaşantısı arasında tutarlılığın olması 

gerektiğine dikkat çekerek, bir insanın benlik tasarımına uygun hareket edebildiği ölçüde 

kendini bulacağını, fakat benliğine ters düşen yaşantıların etkisinde kaldığında da 

huzurunun kaçacağını ve kendisi olmaktan çıkacağını belirtmektedir.93  

 Benlik gelişmesi ilk olarak doğuştan başlar. Önceleri çocuğun kendisini anlaması 

tarzında değil de çevresini algılamasıyla başlar. Çocuğun kendi benliğinde olanla olmayanı 

                                                
88 Mithat Enç, Ruh Bilimleri Sözlüğü, Aka Kitapevi, Ankara 1980, s. 36. 
89 Köknel, age., s. 64. 
90 Sigmund Freud, Endişe, (Çev. L. Özcengiz), Dergah Yay., İstanbul 1977, s. 22.  
91 Frieda Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev. A. Yalçıner), Say Yay., İstanbul 1983, 

 s. 84–85. 
92 Jung, Bilinç ve Bilinçaltının İşlevi, (Çev. E. Büyükinal), Say Yay., İstanbul 1996, s. 82. 
93 Baymur, age, s. 266–67. 
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ayırabilmesi üç yaşından sonra başlar. Benliğin gelişmesinde içe yansıtma, birleştirme ve 

özdeşleşme düzenleri önemli rol oynar. 94 Ergenlikte ve ilk yetişkinlikte son derece önemli 

olan dinamik ve yaşam boyu süren bir süreç içinde gelişimini tamamlar.95 Çocukluktan 

başlayarak bütün yaşam boyu insanın çevresinde bulunan kişiler ile kurduğu ilişkiler, 

iletişim ve etkileşim bu gelişmede bir yandan bireyin toplumsallaşmasını, öte yandan kendi 

benliğini tanımasını sağlar. İnsanın başkaları tarafından değerlendirilişi, bu 

değerlendirmenin kişilik tarafından algılanışı ve benimsenmesi, benlik kavramının değer 

sistemini kapsar.96  

Benliğin esaslarından birini oluşturan “kimlik” kavramı da kişilikle sık karıştırılan 

terimlerden birisidir. Kimlik kavramı, Latince “İdentites” kökünden gelmekte olup kelime 

olarak hüviyet, özdeşlik, aynîlik anlamlarını taşımaktadır.97 Psikoloji de ise kimlik, bireyin 

gelişim dönemleri boyunca diğer insanlarla özdeşleşmesi sonucu, bir süreklilik ve tutarlılık 

içinde yetişkinlik rolü, neye inanıp değer verdiği ve beklentileri hakkındaki toplu 

bilincidir.98 

2. Kişilin Temel Ögeleri 

Konuları itibariyle kişilik kavramıyla ilgilenen kimi bilim adamları kişiliğin 

oluşumu, gelişimi ve görünümü açısından bazı teoriler geliştirmişlerdir. Çok sayıda olan 

bu teorilerin her biri, kişiliğin nasıl oluştuğunu ve hangi değişkenlerden meydana geldiğini 

ele alırken, gerçekte kişiliğin belirli yönlerine ağırlık verme ve bütün görüş ve analizlerini 

bu yön üzerine dayandırma şeklinde bir özelliğe sahiptir. Bu bölümde bunlar içerisinden 

önemli gördüğümüz birkaçı üzerinde durmaya çalışacağız. 

Bunlardan ilki Sigmund Freud’dur. Modern psikolojinin kurucusu olarak kabul 

edilen Freud, kişiliği duygusal açıdan inceleyerek, kişilik denilen olgunun fertlerin duygu 

yapılarından kaynaklandığı görüşündedir. Freud’un insan davranışlarıyla ilgili 

tespitlerinde, 1879’da babasını kaybettiği sırada geçirdiği depresyon döneminde kendi 

kendini analiz etmesinin önemli katkıları olmuştur. Hatta Freud’un, insanların 
                                                
94 Köknel, age., s. 66 
95 Mary Gander - Harry Gandiner, “Çocukluk ve Ergen Gelişimi”, (Çev. B. Onur), İmge Kitapevi, Ankara 

1995, s. 453. 
96 Köknel, age., s. 66. 
97 Robert Avery, v.d., The Redhouse English-Turkish Dictionary, Sev Yay., İstanbul 2000, s. 481. 
98 Kula, age., s. 44. 
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karşılaştıkları her türlü psikolojik ve duygusal problemi, çocukluklarında yaşadıkları cinsel 

tecrübelerin, hayallerin veya gizli isteklerin doğrultusunda değerlendirdikleri şeklinde 

iddiaları vardır. Çeşitli vesilelerle, kendi kendisini analiz ettiği sırada kendi hissettiklerini, 

diğer insanlara da genelleyerek çekinmeden herkesin duyguları olarak aktarmıştır. 

Freud’un en önemli özelliği konuşulması, yazılması ve hatta düşünülmesi bile iyi 

karşılanmayan, ayıp sayılan konuların, bilim dünyasında tartışılmasına fırsat vermesidir.99 

Freud’un psikanalitik kişilik teorisi, insanın ayrı ayrı görünüşlerini değil de, bütün 

kişiliğini ele alan ilk çağdaş psikoloji sistemidir. Freud, geleneksel psikolojinin yöntemini 

kullanmamış aksine tüm kişiliği incelemek ve insanın niçin bu şekilde davrandığını 

anlamak imkânını veren yeni bir yöntem bulmuştur.100 Psikanalitik kişilik teorisi, 

davranışları insanın biyolojik kökenli güdüleri ile toplumun kendisine yönelik beklentileri 

arasındaki çatışmanın yarattığı dinamik güçlerle açıklamıştır.101 

Freud’un geliştirdiği yapısal kurama göre, kişilik üç ana sistemden oluşur. Bunlar: 

İd, ego, süper egodur. Ona göre, davranış bu üç sistemin etkileşiminin ürünüdür. Bu 

sistemlerden biri diğerlerinden bağımsız olarak tek başına çalışamaz.102 Freud’a göre, 

kalıtım yoluyla gelen içgüdüsel enerjilerin depolandığı ve tümüyle düzensiz bir yapı olan 

id; ego ve süper egonun çalışması için gerekli olan gücü sağlar.103 

 Freud, id terimini, bilinçdışı kavramını çok benimsemiş olan dostu, iç hastalıkları 

uzmanı Georg Groddeck’in bu konuda yazdığı “İd’in Kitabı” başlığından almıştır.104 

Freud’a göre id, gerçek ruhsal varlıktır ve kişiliğin temel sistemidir.. Çünkü id, nesnel 

gerçeklerden bağımsız, öznel bir yaşantı dünyasıdır. Fazla enerji birikimine katlanamaz ve 

böyle bir durum organizmada gerilim yaratır. Bu gerilimi giderebilmek için id, enerji 

birikimini bir an önce boşaltma eğilimi gösterir ki buna idin hoşlanma ilkesi denir. Bu ilke 

ile hareket ederken id, acıdan kaçınma ve haz duyabilme amacıyla iki süreçten yararlanır. 

Bunlar: refleks ve birincil süreçlerdir. Refleks eylemler, hapşırma ve göz kırpma 

örneklerinde olduğu gibi doğuştan varolan otomatik tepkilerdir. Gerilimi derhal giderirler. 

                                                
99 Eroğlu, age., s. 186-187. 
100 Eric Fromm, Erdem ve Mutluluk, Ahlâk Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme, (Çev. A. Yörükân), Türkiye İş 

Bankası Kültür Yay., İstanbul 1994, s. 45-47. 
101 Geçtan, Varoluş ve Psikiyatri, Remzi Kitapevi, İstanbul 1990, s. 17. 
102 Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitapevi, İstanbul 1988, s. 35.  
103 Freud, Psikanaliz Üzerine, (Çev. A. Öneş), Say Yay., İstanbul 1991, s. 93-99. 
104 Geçtan, age., s. 35. 
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Birincil süreç ise, biraz daha karmaşık bir psikolojik tepki biçimidir. Gerilimi boşaltmak 

için önce bunu ortadan kaldıracak nesnenin ya da kişinin bir imgesini oluşturur. Birincil 

süreç, örneğin aç bir insana her hangi bir besin maddesinin zihinsel görüntüsünü sağlar.105 

Freud’a göre ego, insanın biyolojik yapısına ters olan veya gerçeklere uygun 

düşmeyen filleri bilinçaltına bastıran ve idi denetleyen kişiliğin bir öğesidir.106 Freud’a 

göre egonun başlıca özellikleri şunlardır; ego, kişiliğin yürütme organıdır. Eyleme giden 

yolları denetim altında bulundurur. Çevresindeki nesnelerin hangileriyle ilişki kuracağını 

seçer. Hangi içgüdülere ne biçimde doyum sağlanması gerektiğine karar verir. Ego, birçok 

önemli yürütme işlevini yerine getirirken, bir yandan da idin, süper egonun ve dış 

dünyanın birbiriyle çatışma durumunda olan istekleri arasında bir uzlaşma yolu bulmakla 

yükümlüdür.107 Ego, gerçeklik ilkesinin egemenliğindedir ve ikincil süreçler aracılığıyla 

işler. Gerçeklik ilkesinin amacı, gereksinimin giderilmesi için uygun bir nesne 

bulununcaya dek gerilimin boşalımını ertelemektir. Gerçeklik ilkesi, hoşlanma ilkesini 

geçici olarak engeller. Ne var ki, sonradan gereksinim nesnesi bulunduğunda, hoşlanma 

ilkesi yine ön plana geçer ve gerilim giderilir. Gerçeklik ilkesi, yaşantının gerçekten 

varolup olmadığını araştırır. Hoşlanma ilkesi ise, yalnızca bir yaşantının acı ya da hoşlanım 

verici olmasıyla ilgilenir. İkincil süreç ise, düşüncedir. Bu süreç aracılığıyla ego 

gereksinimin giderilmesi için bir tasarı geliştirir. Sonra bu tasarının geçerli olup olmadığını 

araştırıcı bazı eylemlerde bulunur.108 Duygusal algılamalarla kas faaliyetleri arasındaki 

önceden belirlenmiş ilişki dolayısıyla irâdi eylemler, egonun denetimi altında bulunur. 

Egonun görevi hayatı sürdürmektir. Bu görevi de dış dünyaya ilişkin uyarıları tanıyarak, 

bunlar üzerindeki tecrübeleri depo ederek, kendini aşırı güçte uyarılardan sakınarak, orta 

güçteki uyarılarla yüz yüze gelerek ve sonunda dış dünyayı gerektiği gibi kendi çıkarı 

doğrultusunda değiştirerek yerine getirir. İçte ise içgüdüsel istek uyarılarını baskılayarak 

ide karşı aynı görevi yerine getirmeye çalışır.109 

Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen sistemi süper egodur. Bu sistem çocuğa ana-

babası tarafından aktarılan ve ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilen, geleneksel 

                                                
105 Geçtan, age., s. 35. 
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değerlerin ve toplum ülkülerinin içsel temsilcisidir.110 Freud’a göre süper ego, kişiliğin 

vicdanî ve ahlâkî yönüdür. Toplum kanunlarını kapsar. Doğuştan varolmayan ve 

gelişmeyle beliren süper ego insanın içindeki yargıçtır. Süper egonun insan hayatındaki 

belirtisi suçluluk duygusudur.111 Süper egonun başlıca işlevleri: İdden gelen toplumun hoş 

karşılamayacağı türde cinsel ve saldırgan dürtüleri bastırmak, egoyu gerçekçi amaçlar 

yerine törel amaçlara yönelmeye inandırmaya çalışmak ve kusursuz olmaya çabalamaktır. 

Süper ego, id ve egoya karşı çıkarak onları kendi istediği düzene yöneltme eğilimindedir. 

Ego, içgüdüsel isteklere doyum sağlanmasını ertelerken, süper ego bu istekleri tümden 

engellemeye çalışır. Aslında id, ego ve süper ego farklı ilkelerle çalışan psikolojik 

süreçlere verilmiş adlardan başka bir şey değildir. Olağan koşullar içinde bu ilkeler 

birbirleriyle çatışmaz ya da karşıt biçimde çalışmazlar. Egonun yönetici önderliği altında 

bir ekip olarak birlikte hareket ederler. Böylece kişilik üç ayrı parça olarak değil de bir 

bütün olarak işler. İd kişiliğin biyolojik parçasını, ego psikolojik parçasını, süper ego ise 

toplumsal parçalarını oluşturur.112 

Analitik psikolojinin öncüsü Jung’a göre, insan kişiliğini kavramlaştırma süreci üç 

dizi soruyu içerir. Bunlar: Kişilik yapısını oluşturan bölümler nelerdir? Kişiliğe etkinlik 

kazandıran enerji kaynakları nelerdir? Kişilik nasıl oluşur ve bireyin yaşamı boyunca nasıl 

bir değişime uğrar? sorularıdır. Bu üç soru kişilik kavramının yapısal, işlevsel ve 

gelişimsel yönlerini yansıtırlar.113 

Jung ekolünde kişiliğin tümü psişe olarak adlandırılır. Psişe, bilinçli ya da bilinç-

dışı tüm duygu, düşünce ve davranışları içerir. İnsanın fiziki ve toplumsal çevresine 

uyumunu sağlar. Bu kavramla Jung, insanı bir bütün olarak ele alır ve kişiliğin birbirinden 

farklı yapılarda parçaların bir araya gelmesinden meydana geldiğini kabul etmez. Psişe, 

birbiriyle etkileşimde bulunan sistemlerden oluşur. Bu sistemler, bilinç, kişisel bilinç dışı 

ve kollektif bilinçdışıdır.114 

Jung, zihinsel işlevleri dört bölümde toplamıştır. Bunlar: Düşünme, hissetme, duyu 

ve sezgidir. Bu işlevlerin yanı sıra bilinçli zihnin yönelimini belirleyen iki tür tutum vardır. 

                                                
110 Geçtan, age., s. 37-38. 
111 Ersevim, age., s. 147. 
112 Geçtan, age., s. 38. 
113 Geçtan, age., s. 119-120. 
114 Geçtan, age., s. 120. 
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Bunlarda içe dönüklük ve dışa dönüklüktür. Jung’a göre dört işlev iki tutumla karışımlar 

yaparak, bir insanın bilinçli varlığına anlatım verebilmesi için sekiz ayrı tip oluşturur. 

Bunlar: Düşünen içe dönük tip, düşünen dışa dönük tip, duygusal içe dönük tip, duygusal 

dışa dönük tip, duyusal içe dönük tip, duyusal dışa dönük tip ve sezgisel içe dönük tip, 

sezgisel dışa dönük tiptir.115  

Psikolojide içe dönüklük ve dışa dönüklük terimlerini ilk defa Jung kullanmıştır. 

Normal şahsiyetin bir boyutunu ifade eden bu terimleri Jung şöyle açıklamaktadır; dışa 

dönük davranışın özellikleri, libidonun dışarıya doğru akışı, olaylara, insanlara ve 

nesnelere karşı ilgi, onlarla bir ilişki içine girmek ve onlara karşı bağlılıktır. Bunlar her 

hangi bir kişide huy olarak bulunuyorsa bunlar dışa dönük tiplerdir. Böylesi tipler dış 

etkenlerce harekete geçirilir ve çevresinden çok fazla etkilenir. Dışa dönük tip sosyal bir 

tiptir. Ve yabancı olduğu çevrelerde güvenlidir. Genellikle çevresiyle iyi geçinir. Çevreyle 

ters düştüğünde bile oraya bağlı olduğu söylenebilir. Çünkü karşıtı olan içe dönük tipin 

tersine, bir yana çekilmek yerine tartışmayı ve ağız kavgasını yeğler ya da çevresini kendi 

kalıplarına göre yeniden düzenlemeye çalışır. İçe dönük davranış ise, Jung’a göre geri 

çekilmeci bir davranıştır. Libido, içeriye doğru akar ve kişisel etkenler üzerinde yoğunlaşır. 

Egemen etken “iç gereksinme” etkenidir. Bu davranış biçimini kendilerine huy 

edinenlerden Jung, içe dönük tip diye söz eder. İçe dönük tip, insanlara ve nesnelere karşı 

güvensizdir, sosyal değildir ve düşünmeyi harekete geçmeye yeğler. Her iki tip de 

karşıtının olumsuz niteliklerini görür ve küçümser. Bu durum Jung’a göre, sayısız yanlış 

anlamalara yol açmış, hatta zamanla uzlaşmaz felsefelerin, birbiriyle çelişen psikolojilerin, 

farklı hayat değerleri ve yollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.116 

Jung’un diğer tiplerle ilgili düşünceleri de şöyledir; Duygusal tipler düşüncelerinin 

devreye girmesine imkân tanımazlar. Bir nevroza tutulduklarında düşünceleri onları allak 

bullak etmeye başlar. Düşünceleri tepkisel bir görünüme bürünür ve kişi bunlardan 

kurtulmayı başaramaz. Akıl yürütmeyi beceremez. Düşünce esnekliği yoktur ve kendini 

kurtaramadığı düşüncelerin arasında bunalır kalır. Sezgisel tipler, gerçekle yüz yüze 

gelmekten tedirgin olur ve çoğu zaman hayatın somut imkânlarının uzağında yer alır. Bu 

tip, kendini nesnelerin asıl gerçeklerinden yoksun kılmaya eğilimlidir. Onun için önemli 

olan, nesnelerin çevresi ve havasıdır. Bu nedenle sezgisel tip, kendini kapanda duyumsar; 

                                                
115 Fordham, age., s. 41 vd. 
116 Fordham, age., s. 36. 
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gerçek bir durumun içine düştüğünde de bu durum onun için gerçek bir zindan olur. 

Duyumsal tipler ise, nesnelerle ilişki içinde, gerçekle yüz yüzedir. Onun için doğru olan, 

gerçekleşen şeydir. Duyumsal tip dört duvar arsında olmadıkça bunun gerçekliğini 

duyamaz, kendini hasta hisseder.117 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Jung’un teorisi ayrıntılı ve iyi belirlenmiş temeller 

üzerine oturmaktadır ve Freud’un dışında hiçbir araştırıcı ve teknisyen Jung kadar zengin 

bir kişilik teorisi geliştirememiştir.118  

E. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE İBADETİN ROLÜ 

Tanrı insanı öyle güzel vasıflarla donatmıştır ki; gerçekten insanoğlu, şöyle bir 

düşündüğünde akla durgunluk veren bir şekilde yaratıldığını görecektir. Sayılamayacak 

kadar çok özelliklere sahip olan insan, kişiliği gereği güzelliğe, iyiliğe meyilli olduğu gibi 

bir o kadar da sınırsız, arzu ve istekler peşindedir. İbadetler, insanların meyil ve arzularını 

kötü olanlarından seçip ayıklar. Kişiyi tertemiz yapar. Şehevi ve gazabi duygularının 

önüne bir set çekerek insanları taşkınlık ve kötülüklerden uzaklaştırır. İnsanın yapısında 

bulunan kendini diğerlerinden üstün görme, kibirlilik, bencillik, cimrilik gibi olumsuz 

kişilik özelliklerini yıkarak, yerine alçakgönüllülük, insanlara değer verme, cömertlik gibi 

kişilik vasıflarını yerleştirir. Özellikle zekât, sadaka, kurban, hac, oruç gibi ibadetler 

insanların durumlarından haberdar olma, onlarla daha yakından ilgilenmeyi sağladıkları 

için diğerkâmlığı öğretir.119 Kısaca ibadetler, ferdin bazı kötü eğilimlerinin aşılıp geride 

bırakılmasını, buna karşın insanın fıtratında bulunan güzel sıfatların güçlenip gelişmesini 

sağlar. 

İbadetler öz eleştiri yapma imkânı tanıdığından kişiliğinin gelişiminde de önemli 

bir etkiye sahiptirler. Bu bağlamda ibadetler bireyin kişiliğinin gelişimini düzenleyici 

sistemler bütünü olarak da düşünülebilir. Yaşamın meşakkatlerine katlanma, benliği 

geliştirme, bireye psikolojik bir olgunlaşma sağlayan ibadetler, hazır bir yaşam standardı 

sunarak kişiliğin geliştirilip biçimlendirilmesinde de bir referans kaynağıdır.120 Yani 

insanın olgun bir kişiliğe sahip olmasında ibadetlere yönelmesinin vazgeçilmez bir önemi 

                                                
117 Jung, age., s. 88-89. 
118 Geçtan, age., s. 150. 
119 Ekerim, age, s. 171. 
120 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 241–244. 
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vardır. Şöyle ki; hayatını ibadetlerle şekillendiren ve devamlı olarak yapıldığında insanın 

kişiliği olabilecek bu ilahi formlar sayesinde, mükemmelliğin namzedi olan insan, hayat 

imtihanını başarılı bir şekilde tamamlamış olacaktır. Bu da kişilik gelişiminde, ibadetlerin 

ne derece etkili olduğunun bariz bir göstergesidir. 

İbadet, tam anlamıyla yerine getirildiği zaman, yaratana karşı bir borç ve görev 

olarak değerlendirilmesinin ölçüsünde sorumluluk bilincinin gelişmesinde de etkili 

olmaktadır. Sorumluluk şuuru gelişmemiş bir insanda, kişisel gelişim ve bütünlük 

sağlanamayacağından, “Bu benim hayatım” diyebileceği bir yaşamı olamaz ve hayat ile 

arasındaki bağ kopar. Bu nedenle özü, sözü ve davranışı birbirini tutmuş, tutmamış fark 

etmez.121 İşte ibadetler bu anlamda kişiye bir sorumluluk aşılamaktadır. Bu da ibadetlerin, 

kişiliğin ahlâki tabiatını geliştirmedeki fonksiyonunun önemini ortaya koyar. 

Kendisi Tanrı’yı görmese de yüce varlığın kendini gördüğünün bilincinde olan bir 

insan, ibadetler sayesinde dünya ile her türlü bağını kopararak, yaratıcısına tam bir 

teslimiyetle bağlanır. İbadet dışındaki davranışlarında da kötü arzu ve isteklerinden 

vazgeçer. Yaşam süreci içerisinde meydana gelen travmatik olaylar karşısında isyan 

etmeyerek sabreder. Herkesin kendinden emin olduğu dürüst bir birey olarak kişiliğinin 

bütün özelliklerinin tutarlı olmasına dikkat eder. Böylece ibadetlerindeki yüksek dini şuur, 

onun kişiliği ile birleşerek kişilik gelişimini sağlar.122 İhsan derecesinde yapılan ibadetler, 

kişilik bütünlüğünü sağladığı gibi bireyin kendisi ve toplum ile barışık bir hayat sürmesine 

de vesile olur. Bireyin içe ve dışa dönük olan kişilik yönlerinin gelişmesini sağlar. İçe 

dönük olan yönünün gelişmesi, kişilik gelişiminin önemli bir faktörü olan ve ferdin iç 

dünyasında yer edinen, kendi öz eleştirisini yapma sistemi ile yani kendi otokritiğini 

yapması ile alâkalıdır. Dışa dönük yönünün gelişmesi ise, kendi benliğinin dar 

sınırlarından kurtulup, mensubu olduğu toplumdaki diğer insanlar ile iyi ilişkiler kurması 

ile çevresindekilere büyüklenme gibi kırıcı ve sorumsuz davranışlardan uzak durması ile 

ve diğer insanların da Allah’ın birer kulu olduğu bilincine varıp, yaratılanın yaratandan 

ötürü sevileceği ilkesi gereğince, insanlarla olan ilişkisinde sevgi, saygı prensibini 

gözetmesi ile olur.123 

                                                
121 Cüceloğlu, Savaşçı, Sistem Yay., İstanbul, 1999, s. 220. 
122 Neda Armaner, Din Psikolojisine Giriş 1, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1980, s. 126. 
123 Şentürk, İbadet Psikolojisi (Hz. Peygamber Örneği), s. 43. 
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Sonuç olarak, kişilerin iç dünyalarının bilinmesi mümkün değildir. Ancak onların 

ortaya koymuş oldukları hâl ve hareketlerle kişilikleri hakkında bir kanıya sahip olabiliriz. 

İşte ibadetlerin her biri, kişiliğin gelişip olgunlaşmasını sağlayan ve biri diğerini 

tamamlayan tam bir eğitim programıdır. Bu bakımdan, ibadetlerin gerek psikolojik gerek 

sosyolojik bakımdan kişilik gelişmesi ve bütünleşmesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. 
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III. BÖLÜM 

NAMAZ İBADETİ 

A. NAMAZIN TANIMI VE NAMAZA İLGİLİ OLAN KAVRAMLAR 

Aslen Farsça bir kelime olan, Kur’an’da ise “salât” olarak geçen namazın sözlükte 

iki anlamı vardır: Bunlardan ilki; “Sen onlar için dua et.”124 ayetinde ve diğer ayetlerde125 

geçtiği üzere  “dua” manasında; diğeri ise, “salveynini hareket ettirdi.” manasına gelen, 

rükû ve sücûdda beli bükmek suretiyle, “salveyn” denilen uylukların başındaki iki tümsek 

kemiği hareket ettirmek anlamındadır.126 Salât; ayrıca selâm, ibadet, saygı, bağlılık, güzel 

bir âdeti koruma ve kollama, tebrik, bireyin yaratıcısını her türlü eksik ve kusurlardan 

tenzih etmesi,  yüce yaratıcının kendisine yakışır olan yüceltme, şeref ve ta’zim ifadeleri 

ile anılması gibi manalara da gelmektedir.127 

Namazın şer’i manası ise; peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen, 

yüce yaratıcının sonsuz nimetlerine karşı şükranlarımızı sunmak, işlediğimiz günahlardan 

arınmak, işleyeceklerimizden de korunmak için kalp, dil ve bedenle yapılan,128 kendine has 

birtakım fiiller ve rükünlerden oluşan bir kulluk vazifesidir.129 Kısaca namaz, insanın 

hayatında dünya-ahiret dengesini kuran bir ibadettir.130  

“Salât”ın çeşitleri vardır. Allah’ın kullarına karşı olan salâtı; Rab’lik görevini 

yerine getirmesidir. Yani kullarına hem dünyada hem ahirette rahmette bulunması, onlara 

merhametle muamele etmesi ve onları işlemiş oldukları hata ve günahlarından dolayı 

affetmesidir. Meleklerin kullara karşı olan salâtı; onlar için mağfiret dileyip hayır duada 

bulunmaları, yaratılış gayelerinin bir gereği olarak Rablerinin emriyle insanlık için 

çalışmalarıdır. Peygamberlerin salâtı; ümmetlerine risâlet, tebliğ ve örnek kulluk 

görevlerini yerine getirerek onları irşat etmeleridir. İnsan, cin, böcek, kuş gibi 

                                                
124 Tevbe 9/103. 
125 Bkz. Enfâl, 8/35, Tevbe, 9/91, İsrâ, 17/110, Nûr, 24/41, Ahzâb, 33/43,56. 
126 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul 1971, C.1, s. 190–191. 
127 Abdülkadir Etöz, “Namaz ve Bayram”, www.hakimiyet.com, 13.09.2007 
128 Yazır, age., s. 28-29. 
129 Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Yay., İstanbul 1994, C. 1, s. 190–191. 
130 Şentürk, “Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir araştırma: SDÜ İlahiyat 

Fakültesi Örneği”, SDÜİFD., Isparta 2005, s. 38. 
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yaratılmışların salâtı ise; “kıyam, rükû, sücûd, dua ve tesbih”i ihtiva eden başta Tanrı’ya 

olmak üzere, peygambere ve adalete itaat etmektir.131 

 “Namaz; fiili bir dua ve niyaz, eyleme dönüşmüş bir tevhiddir. Tanrı’nın 

huzurunda huşû ve hudû dolu bir boyun eğiş, Allah düşmanlarına karşı nefret dolu bir 

kıyam ve başkaldırıdır. Rabbimizin yüce ve büyük ismini, eğilerek ve yere kapanmak 

suretiyle O’na olan bağlılığımızı ifade ederken, kendisinden korkulmasını ve emrine ram 

olunmasını isteyen sahte ilahlara karşı savaş ilan etmek için konulmuş bir farizadır. 

Allah’tan başka ilah olmadığını, büyüklük sıfatının yalnızca O’na ait olduğunu, hamd, 

şükür ve övgünün sadece O’na yapılacağını, ibadet edilmeye ve yardım dilenmeye lâyık 

yegâne ilahın Allah olduğunu ilan eden bir savaş bildirisidir.”132 

Namaz, Allah için yapılan amellerin en büyüğü ve en mühimidir. Nasıl ki bir 

ağacın meyve vermeye başlaması onun fidanının ekilmesini, sulanmasını ve her türlü 

kötülüklerden korunmasını gerekli kılıyorsa; İslam dininin de tıpkı bir ağaç misali sağlam 

kalabilmesi ”İslam dininin direği namazdır.”133 hadisinde de vurgulandığı üzere namazla 

mümkün olmaktadır. Namaz ibadeti, sadece dua, yalvarış ve yakarıştan ibaret olan ruhsuz 

bir ibadet değildir. Namaz, beden için kıyam, rükû, secde, kâ’de; dil için tekbir, hamd, 

istiaze, istiane, tesbih, istiğfar ve dua anlamlarını taşıyan çeşitli lafızlarla salâvat ve Kur’an 

ayetlerini tilavet etmek; akıl için, düşünme, anlama ve Allah’ı isim ve sıfatlarının 

mükemmelliği ile kendi eksik ve hatalarını karşılaştırmak; kalp için ise, huşû, manevi bir 

doyum ve mutmain olmayı ihtiva eden kendine has sırrı ve özü olan esaslı bir ibadettir.  

Büyük İslam âlimi Bediüzzaman, günümüzün heyecanlı ve hırslı insanlarına 

“feraizi kılan, kebairi terk eden kurtulur.” diyerek namazı şu veciz şekilde tanımlamıştır: 

“Namazın manası, Cenab-ı Hakkı tesbih, ta’zim ve şükürdür. Yani, Celaline karşı fiilen 

“Sübhanallah” deyip takdis etmek; hem Kemaline karşı lâfzen ve amelen “Allahü Ekber” 

                                                
131 Abdullah b. Muhammed et-Tayyar, Tüm Detaylarıyla Namaz, (Çev. M. B. Eryarsoy), Guraba Yay., 

İstanbul 2003, s.27; Etöz, “Namaz ve Bayram” www. hakimiyet.com, 13.09.2007 
132 Yıldız, age, s. 28–29. 
133 es-Süyûti Celâleddin Abdurrahman, Cami’u’s-Sağir, Mısır  trs., C. 2, s. 83. 
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deyip ta’zim etmek; hem de Cemaline karşı kalben, lisanen ve bedenen “Elhamdülillah” 

deyip şükretmektir.134 

Namaz, şekilden öte bir ruh ve mana derinliği içerir. Namazın henüz keşfedilmemiş 

birçok derunî ve manevi yönleri vardır. Çalışmamıza bir derinlik kazandırması açısından 

sûfilerin bakış açısından namazın sırlarını ortaya koymak yerinde olacaktır. Tasavvufi 

açıdan namaz; “Namazlara devam ediniz; bilhassa orta namaza …..”135 ayetinde de ifade 

edildiği gibi kalbin sonsuz huzurda kalmasını temindir. Namazın makamı, Allah’ın vuslat 

makamıdır. Yani Allah’ı daima hatırlama ve O’na boyun eğmedir. Namaz, dinin direği, 

ariflerin göz nuru, sıddîkların ziyneti, mukarrebinin baş tacıdır. Namaz dört unsurdan 

meydana gelen bir esastır ki; bunlar, mihrapta kalp huzuru, karşılıksız ve sınırsız ikramda 

bulunan Allah’ın huzurunda aklın müşahedesi, şeksiz ve şüphesiz bir şekilde kalbin 

huşûsu, kısacası insandaki bütün uzuvların yüce yaratıcıya boyun eğmesidir.136 

Kur’an’da namaz anlamı taşıyan pek çok kavram vardır. Dolayısıyla namazı sadece 

özel bir dua şeklinden ibaret saymak yanlış bir düşüncedir. Çünkü namaz, bütün anlamları 

kendinde toplayan özel bir ibadet şekli olma özelliğine sahiptir. Şimdi namazla yakından 

alâkalı olan bu kavramlardan bahsetmeye çalışalım: 

• Dua  

Namazla eş anlamlı olarak kullanılan dua kavramı lügatte “davet etmek, 

çağırmak”137 gibi manalara gelmektedir. Kur’an’da ise “kulun Rabbinden medet 

beklemesi, yardım dilemesi veya bir istekte bulunması”138 anlamlarında kullanılmaktadır.   

• Zikir 

Kur’an-ı Kerim’de bazen salât kelimesinin zikirle yer değiştirdiği ifadelere 

rastlarız.139 Bu ayetlerde geçen zikir,“hatırlama, anma, tesbih etme, ibret ve öğüt alma, 

                                                
134 Said Nursi Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatından Sözler, (4. Söz), Yeni Asya Neşriyart, İstanbul 2007, 

s. 39–41. 
135 Bakara, 2/238. 
136 Ebu Nasr Serrac et-Tûsi, el- Lüma fi’t- Tasavvuf, (Çev. H. K. Yılmaz), Altınoluk Yay., İstanbul 1996, s. 

158–159. 
137 Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İstanbul 1995, s. 269. 
138 A’râf, 7/29–55–56, En’am, 6/52, İsrâ,17/28, Secde, 32/16, Râ’d, 13/14, Mü’min, 40/14–65, Enbiya, 

21/90, Bakara, 2/186.  
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düşünme, tefekkür etme, kalbi titreyerek Allah’ı hatırlama ve Allah’tan başkasından uzak 

durma”140 gibi manalara gelmektedir. 

• Tekbir 

Kur’an’da namaz, tekbir kavramıyla da ifade edilmektedir.141 Tekbir, “yücelik ve 

ululuğun yalnız Allah’a ait olduğunu ifade etmektir.142 

• Hamd ve Tesbih 

Kur’an’da namaz, bazen de “hamd ve tesbih etme” şeklinde kullanılmaktadır.143 

Hamd, “Yüce Allah’ı övgü, şükür, minnet, takdir, saygı ve sevgi ifadeleri ile anmaktır.”144 

Tesbih ise, “Allah’ı tenzih etmektir.”145 Yani Allah’ın yüce zatını itikâden, kavlen ve 

amelen layık olmayan her türlü şaibeden uzak tutmaktır. 

• İstiğfar ve Tevbe 

Kur’an-ı Kerimde namaz, “bir istiğfar ve tevbe eylemi” olarak görülmekte ve bu 

kavramlarla ifade edilmektedir.146 İstiğfar, “şirk ve küfürden geri dönmek, namaz kılmak, 

günahların bağışlanmasını Allah’tan talep etmektir.”147 Tevbe ise, “işlenilen hata ve 

günahtan dolayı pişmanlık duyup ondan rücu’ etmek ve bir daha o günahı işlememeye 

azmetmektir.”148 

                                                                                                                                              
139 Bkz. İnsan, 76/25; A’râf, 7/205, Nûr, 24/36, Ankebût, 29/45, Ahzâb, 33/41, Kehf, 18/24, Âl-i İmrân, 

3/41–190–191, Secde, 32/15, Sâd, 38/29, Bakara, 2/231, Fâtır, 35/3, Nisâ, 4/103, Hacc, 22/35, Â’lâ, 87/10, 

Müzemmil, 73/8, Tekvir, 81/28–29, Râ’d, 13/28, Abese, 80/11. 
140 Mutçalı, age, s. 294. 
141 Bkz. Müddessir, 74/3; İsrâ, 17/111, Bakara, 2/185, Hacc, 22/37, Vakıâ, 56/74–96, Hakka, 69/52, Câsiye, 

45/37, Haşr, 59/23. 
142 Mutçalı, age, s. 747. 
143 Vakıâ, 56/74–96, Hakka, 69/52, Âl-i İmrân, 3/41, Ahzâb, 33/41–42, Meryem, 19/11, Tûr, 52/48–49,  

Tâha, 20/130, Nasr, 110/3, Mü’min, 40/55, Kâf, 50/59, Rûm, 30/17–18, Hicr, 15/98, Secde, 32/15, İnsan, 

76/26. 
144 Mutçalı, age, s. 194. 
145 Mutçalı, age, s. 373. 
146 Âl-i İmrân, 3/18, Mü’min, 40/7–55, Ankebût, 29/45, Nisâ,4/106, Müzzemmil, 73/20, Muhammed, 47/19, 

Hûd, 11/3–52–61–91, Mâide, 5/39, Tevbe, 9/112. 
147 Mutçalı, age, s. 629. 
148 Mutçalı, age, s. 192. 
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• Senâ 

“Muhakkak ki Allah ve melekleri peygamber’e salât, yani senâ etmektedirler.”149 

ayetinde olduğu gibi namaz, senâ manasında da kullanılmaktadır. Senâ, sözlükte 

“övmek”150 manasındadır. 

• Kunût, İnâbe, İhbât 

Bu kelimeler; “Allah’a yönelmeyi, O’nun huzuruna çıkmayı, divanına durmayı, 

O’na gönülden boyun eğmeyi, ifade eden”151 ve namazı hatırlatan kavramlardır. Kunût; 

Kur’an’da “divan durmak”152 manasında inabe; “Allah’a taatte bulunmak, gönülden itaat 

etmek, tevekkül etmek, öğüt almak, yalvarmak, iç çekerek dua etmek”153 manalarında 

ihbât da; “Allah’a iman ile mutmain olmak, O’ndan korkmak, alçakgönüllü ve tevazu 

sahibi olmak, hûşu ile kalbi ürpererek yalvarmak”154 manalarında kullanılmaktadır. 

• Tazarru ve Teevvüh 

“Yalvarıp yakararak dua ve niyazda bulunma ve acz ile boyun bükme”155 

anlamlarını taşıyan tazarru ile  “çok dua eden, pek merhametli, çok tövbe eden, Allah’ı çok 

zikir ve tesbih eden, Kur’an’ı çok okuyan, hatalarından dolayı istiğfar eden”156 manalarına 

gelen teevvüh kavramları da Kur’an’da yer alan namazla ilgili kavramlardandır.157  

• Temekkün, Tevazu, Hûşu 

Kur’an’da “sesin alçalması, gözün aşağı dikilmesi, her fiil ve sözde aczin ve 

tevazuun ortaya konulması, Allah karşısında kulun zavallılığını, çaresizliğini ve zayıflığını 

izhar etmesi”158 anlamlarına gelen huşû kavramı ve “kulun namazda Rabbine karşı son 

                                                
149 Ahzâb, 33/56. 
150 Mutçalı, age, s. 412. 
151 Mutçalı, age, s. 731, 924. 
152Bkz. Âl-i İmrân, 3/17, Ahzâb, 33/35, Tahrim, 66/5–12, Nisâ, 4/34, Nahl, 16/120. 
153 Bkz. Zümer, 39/8–17–54, Râd, 13/27, Şûra, 42/13, Rûm, 30/31–33, Sâd, 38/24, Kâf, 50/32–33. 
154 Bkz. Hûd, 11/23, Hacc, 22/34–54. 
155 Mutçalı, age, s. 505. 
156 Mutçalı, age, s. 34. 
157 Bkz. Enâm, 6/43–63, A’râf, 7/94, Mü’minûn, 23/76, Tevbe, 9114, Hûd, 11/75. 
158 Mü’minûn, 23/1–2, Bakara, 2/45, Enbiya, 21/90, İsrâ, 17/109, Hacc, 22/35. 
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derece saygılı, alçakgönüllü ve ağırbaşlı olması”159 manalarına gelen temekkün ve tevazu 

kavramları da peygamberimiz (sav)’in: “Namaz; ancak temekkün, tevazu, tazarru, teevvüh 

ve tenadümdür.”160 sözlerinde de buyurduğu üzere namaza delâlet eden diğer kavramlardır. 

• Kıyam, Rükû’, Secde, Kâ’de 

Kur’an’da bazen namazın dört temel rüknü olan kıyam, rükû, secde ve kâ’de (dua 

oturuşu) ile de namaz kast olunmaktadır.161 Bunlardan kıyam; “Allah’a saygıda ve 

ta’zimde bulunmak amacıyla namazda ayakta durmak ve namaz için ayağa kalkmak”162, 

rükû; “Allah’ın azameti ve büyüklüğü karşısında zayıflığın ve güçsüzlüğün itirafı için 

boynu öne doğru eğmek”163 secde; “Allah için yapılan, mutlak bir teslimiyet ve O’na saygı 

duymak”164 kâ’de ise “oturarak Allah’ı anmak ve O’na yalvarmak”165 manalarında 

kullanılmaktadır. 

• Kırâat, Rahmet, Tenzih, Tevhid 

Allah ile bir nevi konuşma anlamı taşıyan ve sözlükte “sevgi ve boyun eğişle 

okuma”166 manasına gelen kırâat; “şefkat, merhamet, acıma”167 manalarına gelen rahmet;  

“Yüce Allah’ı noksan sıfatlardan uzak bilme”168 anlamına gelen tenzih ve “O’nun birlik ve 

yüceliğini lâfzi, duygusal ve zihinsel anlamda ifade etmek”169 manasına gelen tevhid de 

namazla alakalı olan ve Kur’an’da çokça zikredilen kavramlardır. 

                                                
159 Mutçalı, age, s. 842, 990. 
160 Gazali Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, İhya-ı Ulumi’d-Din, (Çev. A. Serdaroğlu), Bedir Yay., 

İstanbul 1974, C. I, s. 410. 

161 Bkz. Bakara, 2/238, Müzzemmil, 73/2, Âl-i İmrân, 3/39, Yunus, 10/12, Hacc, 22/26, Furkan, 25/64, 
Şuâra, 26/218, Tûr, 52/48–49, Nisâ, 4/102,  Hacc, 22/72, Âl-i İmrân, 3/43, Mâide, 5/55, Tevbe, 9/112, 
Fetih, 48/29, İnsan, 76/26, Âlak, 96/19, Necm, 53/62, Hacc, 22/26–77, Âl-i İmrân, 3/43, Tevbe, 9/112, 
Fetih, 48/29, Furkan, 25/64, Secde, 32/15, Bakara, 2/125, Hicr, 15/98,  Âl-i İmrân, 3/191, Nisâ, 4/103, 
Yunus, 10/12. 

162 Mutçalı, age, s. 738. 
163 Mutçalı, age, s. 340. 
164 Mutçalı, age, s. 377. 
165 Mutçalı, age, s. 720. 
166 Mutçalı, age, s. 697. 
167 Mutçalı, age, s. 315. 
168 Mutçalı, age, s. 878. 
169 Mutçalı, age, s. 968. 
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Netice itibariyle, namazın gerek sözlük gerekse şer’i manaları üzerinde 

düşünüldüğü zaman aralarında sıkı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Dua etmek, tevbe ve 

istiğfarda bulunmak ve ta’zim bunların hepsi de namazın ıstılahi tarifinde bulunan 

manalardır. Dolayısıyla namaza salât denmesinin sebebi de yüce ve her türlü eksiklikten 

münezzeh olan Rabbimizin ta’zim edilmesinden dolayıdır. Bundan ötürüdür ki; bazı 

yönleri itibari ile namazın bir çeşit dua olduğu söylenebilir. Fakat namaz ibadeti, sadece 

mü’minin istediği zaman yaptığı bir duadan ibaret değildir. Namaz, ilahi vahyin talebine 

göre belirlenmiş, irade, akıl, duygu ve bunun sonucu olarak iman sahibi bir kişi için, 

istemeye istemeye yerinde getirmek zorunda kaldığı bir külfet değil, bilakis; tıpkı bir 

âşığın, maşuğuna karşı duygularını anlatmak için can atması gibi zevkle ve büyük bir 

arzuyla yerine getirmek isteyeceği bir ibadettir.170 

B. NAMAZIN TARİHÇESİ 

Namaz, İslam’dan önceki semavi dinlerde şekil ve detaylarında kısmen farklılıklar 

olsa da var idi.171Hicretten önce hem peygamberimiz hem de sahabeler henüz beş vakit 

namaz farz kılınmadan önce de namaz kılarlar idi. Allah, bu dönemde, mü’minlere gecenin 

geç vakitlerine kadar “teheccüd” namazı kılmalarını emir buyurmuştu. Beş vakit namazın 

farz kılınması üzerine Müslümanlar hakkında nafileye çevrilen bu namaza peygamberimiz  

hayatı boyunca farz olarak devam etmiştir.172 Efendimiz, sabah güneşin doğmasından 

evvel ve akşam güneşin batmasından sonra günde iki vakit ve ikişer rekât olarak namaz 

kılarlardı.173 

Rabbimiz beş vakit namazı, peygamberimiz (sav)’in Medine’ye hicretinden az önce 

Miraç gecesinde farz kılmıştır. Cebrail (as) peygamberimiz (sav)’e gelerek O’nu vadi 

tarafındaki “Akâbe” denilen yere götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibril, sonra da Hz. 

Peygamber (sav) abdest almış ve beraberce iki rekât namaz kılmışlardır. Hz. Peygamber 

(sav) de mutlu bir şekilde eve gelmiş ve Hz. Hatice (r.anha)’nin elinden tutarak aynı 

                                                
170 Abdullah Ersan, Gözümün Nuru Namaz, Erkam Yay., İstanbul 2003, s. 60; Yıldız, age, s. 30–56; Said 

Havva, Namaz, (Çev. A. Altıntepe), Arı Matbaası, İstanbul 2005, s.46–57. 
171 Vecdi Akyüz, Namaz, İz Yay., İstanbul 2006, s. 38. 
172 M.Ethem Gerçek, Günlük Hayatımızda Namaz, Okul Yay., İstanbul 2003, s. 14–15. 
173 Hamdi Döndüren, İslam İlmihali, Erkam Yay., İstanbul 1991, s. 191. 
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şekilde onunla birlikte abdest almış, iki rekât namaz kılmışlardır. Böylece peygamberimiz 

(sav)’dan sonra ilk namaz kılan kişi Hz. Hatice (r.anha) olmuştur.174 

Beş vakit namaz, Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Resulullah’ın miracı ise; 

hicretten bir buçuk sene evvel Recep ayının yirmi yedinci gecesinde gerçekleşmiştir. 

Enes(ra)’in nakledilen bir rivayette; Miraç gecesinde Hz. Peygamber (sav)’e namaz elli 

vakit olarak farz kılınmış, sonra eksiltilerek beş vakte indirilmiş, sonra da şöyle nida 

olunmuştur: “ Ey Muhammed! Benim katımda söz değiştirilmez. Bu beş vakit namaz 

sebebiyle senin için elli vakit namaz sevabı vardır.”175 İşte bu hadis namazın Miraç 

gecesinde farz kılındığına dair sağlam bir delildir. 

Beş vakit namazın farz kılınışından bir sonraki gün yine Cebrail (as) gelerek 

peygamberimiz (sav)’e namaz vakitlerini öğretmiştir. Peygamberimiz (sav) de bunu şöyle 

anlatır: “Cebrail (as) iki defa, yani iki gün Kâbe’de bana imam oldu. İlk defasında bütün 

namazların ilk vakitlerinde, ertesi günde son vakitlerinde bana namaz kıldırdı. Sonra bana 

dönüp:’Ya Muhammed! Bu, senden önceki peygamberlerin namaz vaktidir. Namazların 

vakti, işte bu iki vakit arasıdır.” dedi. İşte Cebrail (as) imam olarak Resulullah’a beş vakit 

namazı nasıl kıldırdıysa, Peygamberimiz (sav) de bunu Müslümanlara imam olup öylece 

kıldırmıştır.176 

C. NAMAZIN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 

İslam’ın sembolü, kişinin Tanrı’ya takdim ettiği ubudiyetin en yücesi olan namaz, 

farz olması sebebiyle yaratana kulluğun yegâne senedidir. Ölüm gelinceye kadar ubudiyete 

uygun bir hayat geçirmek misyonuyla yaratılmış olan insanın bu mükellefiyetini en yüksek 

mertebede ifasının vazgeçilmez şartı namazdır. Namazın ehemmiyeti üzerine gerek 

Kur’an’da gerekse hadislerde olsun pek çok ayetler ve rivayetler mevcuttur. Kur'ân'da 

namaz manasında olan (auü) kelimesi bütün türevleriyle birlikte 99 yerde geçmektedir. 

Bunlar genel olarak şu başlıklar toplanabilir: 

 

 

                                                
174 Ersan, age, s. 59. 
175 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yay., Ankara 2005, C. 8, s. 229. 
176 Ersan, age, s. 14. 
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• Beş vakit namaz (Bakara 2/238) 

• İkindi namazı (Mâide 5/106) 

• Cum'a namazı (Cum'a 62/9–10) 

• Cenaze namazı (Tevbe 9/84) 

• Kıraat (İsra 17/110) 

• Mabed (Hac 22/40) 

• Dua (Tevbe 9/103) 

• Övgü ve mağfiret (Bakara 2/157);Allah'tan övgü ve rahmet (Ahzab 33/56) 

• Din ve sorumluluk (Hud 11/87)  

• Meleklerden istiğfar (Ahzab 33/56) 

Kur’an-ı Kerim, namazın şeklinden ziyade manası, önemi, muhtevası ve gayesi 

üzerinde durur. Namazın huşû, hudû ve taatle kılınması halinde kişiyi bütün kötülüklerden 

ve fenalıklardan alıkoyacağı belirtilerek, insanların namazda iken yüce varlığın huzurunda 

olduklarının şuuruna varması ve bunun namaz dışında günlük hayatta da devam ettirilmesi 

istenmiştir.177 Namazın farz oluşu ve faziletleri hakkında peygamberimizin de pek çok 

sözleri vardır.178 

Namaz ibadeti, abdest ve yıkanmayı ön şart kabul etmekle beden temizliğine, huşû 

ile kılındığı vakit rûhî temizliğe, zekât ibadeti mal temizliğine, hac ve oruç ibadetleri de 

yine insanın ruhî temizliğine birer vasıtadır.179Görüldüğü gibi bütün ibadetlerin ve 
                                                
177 Bkz. İbrahim, 14/31; Tâ-ha, 20/14,132; Tevbe, 9/54,71; A’raf, 7/170; Bakara, 2/11,45,153; Mü’min, 

40/60; Rûm, 30/31; Nisa, 4/103,142; Mâun, 107/4-5; Beyine, 98/5; Hacc, 22/77; Me’aric, 70/22-23; Enfal, 

8/3-4; Ra’d, 13/22; Mü’minûn, 23/1-2,9-11;    
178 Bkz. Buhârî, Mevâkît, 6, 14, 16, 35, 37, Tevhîd, 31, Hudûd, 27, Bed'ül-Halk, 6;  Müslim, Tahâret, 16, 

Mesâcid, 200, 282, 309, 311, 314,  Tevbe, 44, 45, Salât, 5, 225, 226, Îman, 10, 134, 259, Enbiya, 22, 43, 

Menâkıbu'l-Ensâr, 42; Ebû Dâvûd, Salât, 5, 9, 11, 26, 272, 287, 312, Cihâd, 180, Hudûd, 9, Sünnet, 15; 

Tirmizî, Emsâl, 5,Salât, 128, 130, 131, 159, 169, 299, İmâmet, 47, Zekât, 2, İman, 9; Nesâî, Tahâret, 108, 

Ezân, 26, Mevâkît, 46, 52,53,54,55, İşaretu'n-Nisâ, 1, Tatbîk, 81, Salât, 1, 4, 17, Taksir, 1; İbnu Mâce, 

Tahâret, 4, İkâmet, 201, Salât, 77;  Muvatta, Tahâret, 36, Vaktu's-Salât, 25;  Canan, age, C. 8. s. 218, 220, 

222, 223. 
179 Muhammed Osman Necati, Hadis ve Psikoloji, (Çev. M. Işık), Fecr Yay., Ankara 2000, s. 325. 
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özellikle namaz ibadetinin temel amacı insanı ruhen ve bedenen sağlam tutmaktır. İnsan 

bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi, ruhunun da gıdaya ve 

vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdalarından biri de namazdır. Yani namaz da asıl 

olan şekil ve hareketlerden ziyade muhteva ve ruhtur.  

Namazın önem ve kerameti, insanların çok engin düşünmelerine vesile olacak 

kadar geniştir. Namaz kılarken, derinlemesine bir aşk içinde Tanrı’nın huzurunda 

bulunmanın şuurunda olmaktan, onu peygamberimizin arkasındaki cemaatten bir fert 

olarak kıldığını hissetmeye kadar; doğrudan doğruya kendisini meleklerin safları arasında 

görmekten, bir hamlede bizim ufkumuzu açan arşın örtüsüne alnını koyuyor gibi onu eda 

etmeye kadar geniş bir yelpazede namazı hissetme şekilleri vardır. Yalnız insanın 

saydığımız bütün bu hikmetlere muvaffak olmasının şartı namazı tıpkı bir “miraç” gibi 

düşünmesine bağlıdır. Zira namaz, sadece yatıp kalkmaktan ibaret bir hareketler topluluğu 

değildir. Namazda, insanın onu nasıl eda etmesi gerekiyorsa öyle eda etmesi, insanın bütün 

his ve duyguları ile üstün güç sahibine yönelmesi, dünyanın bütün meşgalelerinden yüz 

çevirip sadece yaratanını anması ve O’na tam bir teslimiyetle bağlanması gerekir. İşte 

insan tam anlamıyla bunları başardığı vakit ruhunda manevi bir tat, nefiste doyumsuz bir 

sükûn ve akılda inanılmaz bir rahatlık hissedecektir.180 Nasıl ki; vücut geliştirme 

çalışmalarında kalbi yormamak için fikir dünyasından uzaklaşmak gerekli ise, ruhu 

geliştirmek için de dünyevi düşünceleri devreden çıkararak, bütünüyle kalp ve ruh insanı 

olmak şarttır. İşte bunu gerçekleştirmekte namazı huşû içinde kılmakla mümkün olur. 

Namazı huşû içinde kılmakta, aşkın varlığın huzurunda O’nun heybet ve azametini 

kalbimizde hissederek, O’na saygı dolu bir korku besleyerek ve yukarıda da değindiğimiz 

gibi dünyanın geçici arzularından uzaklaşarak bu ibadeti yerine getirmekle olur.  

Namaz, dindarlığın özünü teşkil eden bir eylemdir. Bundan dolayıdır ki; namaz 

tevhidden sonra bütün peygamberlerin risaletinde arka arkaya kesintisiz bir ibadet olarak 

emredilmiştir. Namaz sayesinde Tanrı’ya ulaşmanın yolları güçlenir, fert ilahi 

yükümlülüklerin zorluklarına karşı manevi bir yardıma sahip olacak şekilde güç ve enerji 

kazanır. İnsan, yaratılışı gereği unutmaya ve gaflete düşmeye müsait bir varlıktır. İradesini 

kullanmayıp, kendini günlük olayların akışına kaptırarak, asıl dikkatini vermesi gereken 

konulardan uzaklaştırabilir. Tanrı’nın her yönden kendisini sarıp kuşattığını, her an 

                                                
180 Necati, Kur’an ve Psikoloji, (Çev. H. Aydın), Fecr Yay., Ankara 1998, s. 247. 
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kendisini izlediğini, işittiğini, yaptığı her şeyin hesabını O’na vereceğini, ölümü, cennetin 

ve cehennemin varlığını, kaderin dışında hiçbir olayın meydana gelemeyeceğini, 

karşılaştığı her şeyde ve her olayda mutlaka bir hayrın olduğunu unutur. Gaflete düşerek, 

hayatın gerçek amacını aklından çıkarabilir. İnsanların gaflete daldıkça uyandıracak, 

yaptıkları bütün kötü işlerden dolayı bir gün sorguya çekileceklerini kendilerine 

hatırlatacak bir araca çok ihtiyaçları vardır. İşte namaz, her an gözetim altında 

bulunduğumuzu ve yüce varlığı daima hatırlattığı içindir ki; gaflete düşmemize, yanlış bir 

hüküm vermemize, meyil ve irademizin haktan uzaklaşmasına imkân vermez. Namazın 

şuurunda olan bir kimse, her daim bu ibadetin etkisinde kalmaya devam eder. İmanı 

güçlenip artar. Kararlığı daha da bir pekişir ve kendini hayatın bitmek tükenmek bilmeyen 

meşgalelerinden çekip alır. Sonuçta da aldatıcı hususlar karşısında nefsinin galip olmasını 

sağlar.181  

Namaz, kişinin Tanrı huzurunda bir duruşu, O’nun yaratan, kendisinde varlık 

olduğunun bilincine varışı ve buna bağlı olarak da hangi duygu ve düşünceler içinde ise 

bunu ifade etme imkânı bulduğu bir ibadettir. Nasıl ki, Peygamberimiz miraçta Tanrı’nın 

huzuruna çıkmışsa, bir kişi de namazı miracın bir gölgesi olarak düşünerek, yaratanın 

huzurunda öylece bulunmalıdır. Ancak bu his ve heyecanla, birey yoğun bir dini duygu ve 

düşünce tecrübesi yaşama fırsatı yakalar.182  

“Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve fenalıktan vazgeçirir.”183 ayetinde de 

buyrulduğu üzere namazın çok önemli iki yönü vardır. Bunlardan ilki, namazın ayrılmaz 

özelliği olan kişiyi, kötü ve iğrenç işlerden alıkoyması, diğeri ise; namaz kılan kişinin 

yaşam tarzıyla kötü ve iğrenç çirkinliklerden uzaklaşmasıdır.184 

Namaz ibadetinin bir diğer önemli özelliği de İslam’ın bütün rükünlerini bir arada 

toplayan, en kapsamlı bir ibadetler sentezi olmasıdır. Nasıl ki; “Fatiha” süresi Kur’an’ın 

ana prensiplerini içine alan kapsamlı bir süredir. Namaz da bütün ibadetlerin her çeşidini 

içine alan nurlu bir timsaldir. Mesela, namazın kendisi günlük bir zekâttır. Çünkü namaz 

kılan bir kimse, namazı eda etmek için vaktinin bir bölümünü feda eder. Yani bir anlamda 

namaz, ömrün zekâtıdır denilebilir. Aynı zamanda namaz da oruç da vardır. Çünkü namaz 
                                                
181 et-Tayyar, age, s. 33–35. 
182 Şentürk, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Anadolu Yay., Isparta 2005, s. 43. 
183 Ankebût, 29/45. 
184 Yazır, age, C. 5, s. 378. 
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kılan kimse, her türlü kötü istek ve emellerine ket vurarak nefsini kontrol altında tutar ve 

namaz esnasında bir şey yiyip içmez. Yine namazda hac ibadeti de vardır. Şöyle ki; namaz 

kılan kimse namaza durduğunda yönünü Mescid-i Haram’a doğru çevirir. Kişi bunu 

yaparken yani kıbleye yönelmek şeklindeki namazın bir rüknünü yerine getirirken, aynı 

zamanda İslam’da insanlar arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünleşme duygularının 

kuvvetlenmesine de vesile olan hac ibadetini yerine getirir. İslam’ın bu ana rükünlerinin 

yanı sıra kişi namaz sayesinde birçok ibadeti de yerine getirmiş olmaktadır. Zira namaz, 

günde beş vakit tevhidin yani Tanrı’yı birlemenin eyleme dönüşmesinin adıdır. Namaz, 

yüce varlığı anma, O’nu yüceltme, kendisine layık olmayan sıfatlardan yüce yaratıcıyı 

tenzih etmektir. Namaz Tanrı’ya gösterilen koşulsuz sevgi ve saygı, O’na övgü, minnet, 

hamd ve senâ da bulunmaktır. Namaz, yaratıcıdan yardım dilemek ve dualarımızın 

kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua, niyaz, yalvarma, 

tevazu, huşû, tefekkür, teslimiyet, Kur’an tilaveti, kıyam, rüku’, secde, ka’de gibi bütün 

ibadetlerin toplamıdır. Aynı zamanda namaz ibadeti; güneş, ay, yıldız gibi gök 

cisimlerinin; doğma batma hareketlerini rekât gibi tekrar edip durmaları ile hayvanların; 

namazdaki rükû’ gibi iki büklüm bekliyor olmaları ve kendilerince Tanrı’yı zikretmeleri ile 

ağaçların; namazdaki secde gibi devamlı surette secde de durmaları ile bütün diğer 

mahlûkatın da ibadet şekillerini bir arada toplayan kutsi bir ibadettir.185 

Namazın insan hayatında ne kadar önemli bir yerinin olduğuna birçok İslam 

düşünürü de vurgu yapmış ve bunları eserlerinde dile getirmişlerdir. Bediüzzaman’ın 

belirttiği gibi; “Namaz kılmak hem çok kolay, hem de çok kârlı bir ticarettir. Beş vakit 

namaz, yirmi dört altın seviyesinde olan günlük yirmi dört saatin sadece bir saatini alır, 

fakat ebedi bir cennet hayatını insana müjdeler. Tüccar, elbette sermayesinin hepsini 

harcamaz, bir kısmını yanında tutar, ta ki ilerde işine yarasın, işini devam ettirebilsin. 

Hepsini birden, hem de lüzumsuz bir iş için harcarsa neticede ne olacağı belli olur. 

Lüzumlu bir iş için harcasa bile, dünya hayatı ebedi değilken, ne kadar lüzumlu olabilir? 

Şimdi günlük sermayesinin yirmi üç saatini bu kısa dünya hayatı için harcayıp da onun bir 

saatini ebedi hayatı için vermeyen insanın ne kadar zarar ettiği malumdur”.186 İşte namaz, 

                                                
185 M. Ahmed İsmail el-Mukaddem, Niçin Namaz Kılıyoruz, (Çev. S. Erdoğmuş), Polen Yay., İstanbul 2006, 

s. 13–14; Safvet Senih, İbadetin Getirdikleri, Işık Yay., İstanbul 2004, s. 36-37; et-Tayyar, age, s. 36–37; 
Yıldız, age, s. 19. 

186 Bediüzzaman, age, s. 39–41. 
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günde beş defa Allah’a hesap vermenin adıdır. Bize çok değerli bir sermaye verilmiştir. Bu 

sermaye ömürdür. Ömründe kendine göre bir hesabı vardır. Kişi, her an yaşadığı hayatın 

hesabını verme şuuruyla yaşar. Bu şuuru da her zaman canlı tutan namazdır.  

Yine önemli İslam düşünürlerimizden İmam Rabbani’de “Mektûbat” adlı eserinde 

namazın önemini şöyle ifade etmektedir : “Şurası muhakkak olarak bilinmelidir ki namaz, 

İslâm’ın beş şartından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslâm’ın beşte 

bir parçası ise de, bu toplayıcılığından dolayı, yalnız başına müslümanlık demek olmuştur. 

İnsanı, Allahü Teâlânın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Âlemlerin 

efendisi ve Peygamberlerin en üstünü olana mi’râc gecesi, Cennette nasîb olan rü’yet şerefi 

dünyaya indikten sonra, dünyanın hâline uygun olarak, kendisine yalnız namazda müyesser 

olmuştur. İyi biliniz ki, dünyada namazın rütbesi, derecesi, âhirette Allahü Teâlâyı 

görmenin yüksekliği gibidir. Dünyada insanın Allahü Teâlâya en yakın bulunduğu zaman, 

namaz kıldığı zamandır. Âhirette en yakın olduğu da, rü’yet, yani Allahü Teâlâyı gördüğü 

zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir. 

Asıl maksat, namaz kılmaktır. Saadet-i ebediyyeye ve sonsuz nimetlere kavuşmak ancak 

namaz kılmakla elde edilir. Namaz, bütün ibadetlerden ve oruçtan kıymetlidir. Namaz 

vardır ki, kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günahları yok eder. İnsanı 

kötülükten korur. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet verir. Namaz, ruhun gıdasıdır. Namaz, 

kalbin şifasıdır.187 

Son dönem İslam düşünürlerimizden M. Sami Ramazanoğlu da bakın namazın 

önemini nasıl anlatıyor: “ Namaz, imanın alâmeti, kalbin nuru, gönlün surûru, ruhun 

kuvveti ve mü’minin miracı, Rabbin rızası, meleklerin sevgisi, enbiyanın sünneti, imanın 

aslı, duanın icabet sebebi, amellerin kabulü, bedenin rahatı ve düşmanlara karşı silahı, 

şeytanın sevmediği, mü’minin şefaatçisi, ölüm meleği geldiğinde yardımcısı, kabrinde 

kandili, altında yatağı, münker ve nekire cevabı, kabrinde arkadaşı, kıyamet gününde 

gölgesi, başında tacı, bedeninde libası, önünde yol gösteren nuru, ateşle arasında perdesi, 

mü’minlerin Rab Teâla huzurunda hücceti, mizanlarında ağırlığı, sıratta geçme izni, 

cennetin anahtarıdır.”188 

                                                
187 İmam-ı Rabbani Ahmed Farûki Serhendi, Mektûbat, (Çev. K. Yayla), Merve Yay., İstanbul 1999,  
s. 535–539. 
188 M. Sami Ramazanoğlu, Musâhabe III, Erkam Yay., İstanbul 1981, s. 100. 
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Son olarak namazın insan hayatında ne derece önemli bir yerinin olduğuna dair şu 

ibret verici olayı da naklederek tezimizin bu bölümünü sonlandıracağız. 

Jefrey Lang, yeni müslüman olmuş Amerikalı bir matematik profesörüdür. 

Müslüman olduğu gün, tanıştığı cami imamı tarafından eline bir namaz hocası kitabı 

verilir. Kitaptan öğreneceği bilgilerle namaz kılmaya niyetlenir. Çok heyecanlıdır. O gece, 

küçük odasına çekilir ve egzersizler yaparak abdestle namazı öğrenmeğe çalışır. Namazda 

okunacak bazı sürelerin Arapça okunuşlarını ve İngilizce anlamlarını ezberler. Kendi 

anlatımına göre, gece yarısı, kitaptaki bilgileri uygulamaya geçer. Önce heyecanla 

abdestini alır. Sonra odanın ortasında durur. Kıbleye doğru yönelip derin bir nefes aldıktan 

sonra ellerini kaldırarak ‘Allahü Ekber’ der. Heyecanla kıraatini bitirdikten sonra rükûa 

varır. Rükûda iken şeytanın vesvesesi kendisine musallat olur ve biraz tedirginlik hisseder.  

‘Sübhane Rabbiyel Azim’ derken kalbinin hızla çarptığını hisseder. Tekrar tekbir getirerek 

doğrulur ve artık secdeye varma zamanı gelmiştir. Secdeye varmak üzere elleri ve dizlerini 

yere koyunca işte burada nefesini tutup adeta donakalır. Kendisini bu durumda gören 

arkadaş ve tanıdıklarının önünde acınacak ve alay edilecek hale düşmekten utanacağını 

düşünerek ve şeytanın vesvesesinin de etkisiyle kendi kendine şöyle der: “Efendisinin 

önünde başını yere koyan köle gibi yüzünü, burnunu yere koyup kendini, zillet ve aşağılık 

bir duruma düşürmek doğru değil.” Bu hal devam ederken bir müddet tereddüt ettikten 

sonra derin bir nefes alarak başını bir daha hiç kaldırmamacasına o büyük huzurda secdeye 

koyar. O sırada ‘Neye mâl olursa olsun bu namazı tamamlayacağım.’ diye kendine söz 

verir. Son secdede tam bir sükûnet hisseder. Ve sonunda son oturuştan sonra selam verir. 

Selamdan sonra bulunduğu yerde olduğu gibi kalakalır. Sonra nefis ve şeytanla yaptığı 

iman savaşını kazanmanın verdiği zaferle kalbinde müthiş bir haz duyar. Daha önce hiç 

yaşamadığı bir şey hisseder. Kalbinden çıkan bir soğuk dalga, bütün vücuduna yayılıp onu 

kaplar. Bu hal üzerine irkilir ve bütün duygularıyla görünür bir rahmetin varlığını hisseder. 

Sonra içine nüfuz eden bu rahmet kaynamasıyla ağlamaya başlar. Ağlaması artıp 

gözyaşları aktıkça, rahmet ve lütufla harika bir gücün kendisini kucakladığını hisseder. 

Sanki büyük bir set yıkılmış da içindeki korku ve keder seli akmış, onun yerine nuranî 

sevinç ve huzur yağmurları dolmuştur. Uzun bir süre diz üstü ve başı eğik olarak ağlar. 

Ağlaması durunca, yaşadığı deneyimi akıl ile izah etmenin mümkün olmadığını anlar. Bu 

esnada idrak ettiği en önemli husus, kendini Allah’a ve namaza karşı şiddetle muhtaç 

hissetmesidir. Sonra yerinden kalkmadan önce de şu duayı yapar: “Allah’ım bir daha küfre 
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girmeye cüret edersem beni, o küfre girmeden önce öldür ve bu hayattan kurtar. Hata ve 

günahsız yaşamanın çok zor olduğunu anladım. Ancak, kesin kanaatim şu ki, Sensiz 

yaşamak Senin varlığını inkâr etmek mümkün değildir.”189  

İşte zikredilen Kur’an’dan ayetler, peygamberimizden hadisler, bu değerli üstatların 

sözleri ve çok zaman şahit olduğumuz ibret verici olaylar hepsi de namaz kılanlara birer 

müjdedir. Bizlere düşen ise kıldığımız namazın hakkını vermek olmalıdır.  

Sonuç itibariyle diyebiliriz ki; namaz ibadeti, bireye Tanrı huzurunda bulunma 

tecrübesini en canlı haliyle yaşatır. Disiplinli ve canlı bir tecrübe ile kendini üstün varlığın 

huzurunda hisseden ve kalbi ile her an O’nu düşünen bir insan, maddi temizlik, kalp, beden 

ve ruh sağlığı, toplumsal bütünleşme, vaktin düzenlenmesi, nefsini kontrol altında 

tutabilme gibi daha sayamadığımız pek çok kazanımı elde ettiği gibi ilahi birlik ve 

bütünleşme duygusunun gündelik şuurunun ötesine geçmesi sonucunda da manevi doyum 

ve ruhsal rehaveti yakalama fırsatı elde eder.190  

D. NAMAZDAKİ FORMLARIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ 

Dini bir vecibe olarak yerine getirilen her ibadetin belirlenmiş bir şekil ve kalıbı 

vardır. Bireyin yüce varlığa olan bağlılığını bu form içinde ifade etmek durumundadır. 

Genel olarak bu kalıp sembolik mahiyette olup ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır. İbadetin 

şekli onun manasının yaşanmasında doğrudan doğruya etkili olmaktadır. Bir ibadeti yerine 

getirmek yalnızca bir sembolü yerine getirmek değil, bir tür varlık tarzına en azından bil 

kuvve katılmak demektir. İbadet şekil ve anlamıyla, kalıbı ve özüyle bir bütün 

oluşturmakta olup buna uygun tarzda yerine getirildiği zaman amaçlanan etki ve 

sonuçlarını gösterir.191 Namaz, şekil ve mana olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. 

İbadeti ayakta tutan onun şeklidir. Mana da ibadete değer ve anlam kazandırır. İbadetin 

özünde bir mana olmadığı zaman, ibadet bir takım şekil ve hareketlerden öteye gidemez. 

Şekle değer kazandıran ibadettir. Dolayısıyla namazın şekli ile kaideleri uygularken, 

manaları ikinci plana atmamak gerekir. Manalar ikinci plana itilir ve dikkatin büyük bir 

kısmı şekiller üzerinde yoğunlaşırsa yine hedeften sapılmış olur. Esas hedef, namazda dile 

getirilen manalara ağırlık verilerek ilahi yakınlığa erişmektir. Bu bakımdan şekil neticede 

                                                
189 Etöz, “Namaz ve Secdenin Kerameti”,www.hakimiyet.com, 15.09.2007 
190 Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yay., İstanbul 2000, s. 571. 
191 Hökelekli, agm., 250. 
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vasıtadır, asıl gaye Peygamberimizin: “Kişinin kalp ile bedenin birlikte hazır 

bulundurmadığı namazına Cenab-ı Hakk iltifat etmez.” buyurduğu gibi namazın manalar 

âleminde onu kılanı miraca eriştirebilmesidir.192 

İbadetler üzerine önemli psikolojik tahliller yapan Gazali’nin belirttiği gibi 

ibadetlerden maksat şuuru gündelik, alışılmış, sıradan yaşantıların etkisinden uzaklaştırıp 

organların da yardımıyla daha üstün bir şuur seviyesine yükseltmek, kalbin sıfatlarını daha 

iyileriyle değiştirmektir. Buna göre meselâ namazda secde ederken alnın yere konmasında 

asıl amaç, alın ile yerin bir araya getirilmesi değil bu sayede kalpte tevazu sıfatının 

güçlendirilmesidir. Kalbinde tevazu hisseden kimse organlarıyla da bunu dışa vurursa 

tevazu daha da güçlenir. Buna karşılık yapılan bir hareketten kalben uzak kalındığı, onun 

amacına dikkat çevrilmediği zaman o hareketin anlamını içte yaşatacak ve güçlendirecek 

bir etki de duyulmaz. Aynı şekilde kalbi dünya işleriyle meşgul olduğu halde secdeye 

varan bir kimsenin alnını yere koymasından kalpteki tevazuu güçlendirecek bir etki 

meydana gelmez. Gazali, namazda gözetilen şekli unsur ve uygulamaların gerçek ibadet 

vasfını kazanabilmesi için gerekli gördüğü psikolojik süreçleri şöyle sıralar: Kalp huzuru, 

okuduğunu anlamak, anladığına saygı göstermek, Tanrı’nın yüceliğini ve O’nun 

karşısındaki sorumluluğun büyüklüğünü hissederek bu şuur içerisinde korkup titremek, 

fakat her şeye rağmen kulluk görevini yerine getirmekten dolayı yaratanın vaad ettiği 

mükâfata kavuşma ümidini taşımak ve O’na karşı kulluk görevinde her zaman kusurlu 

olduğunu göz önünde bulundurarak bundan dolayı mahcubiyet duymak.193 

Namazın her bir rüknünün, her bir kısmının ayrı ayrı hikmetleri bulunmaktadır. 

Kıyamda bir anlam ifade etmektedir, kıraat da. Kıyamdan sonra rükûya gitmenin de bir 

sırrı vardır, rükûdan sonra secdeye kapanıp Tanrı’ya en yakin hale kavuşmanında. Kâinat 

çapında icra edilen külli bir ibadetin temsilcisi makamındaki insan günde beş kez bu 

muhteşem ibadeti yerine getirerek hem yaratıcısıyla sıkı bir bağ kurmakta hem de iki 

cihanda saadete ulaşmaktadır. 

Namaza başlanacağında ilk yapılan eylem niyet etmektir. Niyet, önemli bir ibadeti 

yerine getirmeye karar veren insanın bütün aklı, kalbi, ruhu ve bedeniyle Tanrı’nın 

huzuruna çıkarken yapacağı ibadete insanın eşsiz ve temiz yaratılışını ortadan 

                                                
192 Cavit Sunar, “Namazdan Maksat Nedir”, AÜİFD, AÜ Basımevi, C.13, Ankara 1965, s. 36. 
193 Hökelekli, agm, 251. 
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kaldırabilecek olumsuz durum, düşünce ve davranışları namaza karıştırmayacağına ve 

sadece gerçek dost Tanrı’nın sevgisini kazanmak için namazını kılacağına dair söz verme 

sürecidir.194 

Niyetin hemen akabinde eller kaldırılarak “ Allahü Ekber” demek suretiyle başlama 

tekbiri alınır. Bu söz Tanrı’nın huzuruna girmek için müsaade isteme karşılığıdır. Bu sözü 

söylemekle insan, dünyayı ve dünyadakileri ilgili olan her şeyi kenara atıp, kalbinde sadece 

yüce varlığı andığını ve düşündüğünü zikretmiş olmaktadır. Kişi tekbir sayesinde ruhun ve 

vücudun isteklerine, yeryüzünün çekiciliğine sanki ellerini kaldırırcasına “En büyük 

Allah’tır.” diyerek ket vurur.195 Bursevî, başlama tekbiri alınırken iki elin birden 

kaldırılmasını şöyle yorumlar: “ İşin gerçeği şudur:’ Sağ el âhiretten, sol el dünyadan 

ibarettir. Elleri kaldırmak ise, dünya ve âhiret ilgisini elden çıkarıp arka tarafa atmak ve her 

ikisi sebebiyle de büyüklenmeyi yok etmek anlamını taşır.”196  

Başlama tekbirinden sonra namazda ilk okunan dua “Sübhaneke” dir. Bilindiği gibi 

tarif mükemmel bir tarifenin şartlarını içermelidir. Bunun içinde tarifin “efradını cami, 

ağyarını mâni” olması gerekir. İşte Sübhaneke duası, huzuruna çıkılan mabud-u hakikinin 

böyle bir tarifi yerine geçmektedir. “Sübhaneke “seni tesbih ve tenzih ederim” manasını 

taşır ki, teşbih ve tenzih, yüce varlığın noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla 

muttasıf olduğunu kabul etmek ve bu kabulünü beyan etmektir.197  

Namaz kılan birey, Tanrı’yı yaratılmışlara ait bütün eksikliklerden, hatalardan 

noksan sıfatlardan tenzih etmesi, O’nu yaratılmış sonlu varlıkların bütün özelliklerinden 

münezzeh kılması, Tanrı’yı O’na layık olmayan sıfatlardan ve her türlü kötü durum ve 

isimlerden istisna etmesine karşın birey, kendi hatalarının, günahlarının, olumsuz 

psikolojik yapısının ve karakter özelliklerinin farkına varacaktır. Namaz kılan birey, 

sonsuz güç sahibinin kusursuzluğuna rağmen kendi zaaflarının, olumsuz karakter 

özelliklerinin farkına varması neticesinde kişinin “kendini tanıma” süreci başlayacaktır.  

Benlik, insanın kendini tanıma ve değerlendirme biçimi, kişiliği ile kanılarının 

toplamıdır. Bununla beraber benlik, kişinin başkalarından ayrı birey olma hali olup, bir 

                                                
194 Hasan Büyür, Namaz Bilinci, Denge Yay., İstanbul 2001, s. 57. 
195 Mustafa Meşhur, Namazla Dirilme,(Çev. O. Aktepe), Ziya Ofset, İstanbul 1990, s. 75.  
196 İ.H. Bursevi, Kitabü’n-Netice, (Çev. A. Namlı, İ.Yavaş), İnsan Yay., C. 2, İstanbul 1997, s. 623. 
197 İbn Manzur, age., s. 472-473. 
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anlamda kimlik yaşantısı olan bir durum, aynı zamanda kendi varlığının farkında olması 

anlamını taşır. Bu bağlamda namaz ibadeti bireyi, övgü duyguları içerisinde Tanrı’yı 

insana ait bütün eksik ve hatalardan veya olumsuz karakter özelliklerden tenzih etmeye 

motive etmesi nedeniyle bireyin benlik bilinci olan kendini tanıması ve kendi varlığının 

farkında olması sürecini başlatır.198 Birey, kendini tam anlamıyla tanıyorsa, yaşamını kendi 

yönetebilir. Bu bilinç olmadan verimsiz, üzücü, karışık bir zihinle sadece dış etkenler 

tarafından yönetilebilir. Kendini tanıyan kimse, dış dünyadaki olayların ve iç dünyasında 

oluşan yaşantıların çoğu kez farkındadır. Bu tür biri çevresindeki kişilerin kendisini nasıl 

etkilediğinin farkında olduğu kadar, kendisinin de çevredekileri nasıl etkilediğini bilir. 

Böylece kendi yaşamını yönetebilme olanağına kavuşmuş olur. Kendini tanımayan bireyse, 

dış dünyadaki olayların kendisini nasıl etkilediğini bilemez. Çünkü kendi iç dünyasında 

olup bitenleri henüz tam olarak algılayabilmiş değildir.199 Birey, benliğini sorgulama ve 

kendini tanıma niyetinde kararlılık gösterirse sadece kendi hakkında bazı önemli gerçekleri 

keşfetmekle kalmaz. Aynı zamanda psikolojik bir kazanç da elde eder. Kendisini ciddi bir 

ilgiye ve sevecen bir dikkate lâyık hissetmeyi başaracaktır. Kendi insanlık onurunu ilan 

etme cesaretini üstlenecek ve bilincinin temellerine doğru yani dinsel deneyimin erişilebilir 

tek kaynağı olan bilinçdışına doğru ilk adımlarını atacaktır.200 

Yüce varlığı tesbih ve tenzih ettikten sonra birey, yine bu duada Tanrı’ya olan 

ta’zim, saygı ve sevgi duygularını “ Senin ismin çok mübarek ve şanın pek yücedir.”(Ve 

tebareke’smüke ve tealâ ceddüke) cümleleriyle ifade eder.201 Böylece namaz ibadetini 

yerine getiren birey, bu dua ve ayetin emri ile yüce varlığın ismini, bu isimle başkasının 

ismini isimlendirmekten tenzih ederek, Tanrı’nın ismini huşu, tazim, saygı ve sevgi niyeti 

ve üslubu olmaksızın gelişigüzel, saygısız bir şekilde söylemekten koruyarak, Tanrı’nın 

kendisini bizlere tanıttığı isimleri ve sıfatları vasıtasıyla anarak tesbih edecektir.202 Duanın 

bitiminde yer alan “ Senden başka hiçbir ilah yoktur.” (Velâ ilahe gayruk) ibaresiyle birey, 

Allah’tan başka ibadet edilecek, hakiki anlamda dost olunabilecek, sığınılacak, yardın 

dilenebilecek hiçbir varlığın olmadığının farkına varır. Rabbinin, kendisinin güven, 

                                                
198 Kula, age., s. 42-43. 
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yardım, destek, huzur, dostluk, sevgi kaynağı olduğunu daha namazın başında fark eden 

fert, Allah’a karşı güven ve sevgi duygularını geliştirecektir.203  

“Sübhaneke” duasından sonra namazda adeta bütün sürelerin bir fihristi olan 

“Fatiha” süresini okuruz.  Burada Tanrı ile bir konuşma söz konusudur. Bu hususta yüce 

Allah bir kutsi hadisinde: “Ben namazdaki “Fatiha” süresini kulumla kendi aramda yarı 

yarıya bölüştürdüm, kulumun istediği onundur." der ve şöyle devam eder: Kul "Elhamdü 

lillâhi Rabbi'l'âlemîn" dediği zaman, Allah: "Kulum beni sena etti" der. Kul: "Malikî 

yevmiddîn" dediği zaman, "Kulum beni övdü" der. Kul "İyyakena'budu ve iyyakenestain" 

dediği zaman: Allah: "Bu kulumla benim aramdadır ve kulumun istediği hakkıdır" der. 

Kul: "İhdine'ssırâta'l-müstakim sırâtallezine en'amte aleyhim gayri'l-mağdubi aleyhim ve 

le'ddallîn" dediği zaman Allah: "İşte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır" 

buyurmaktadır.204 “Fatiha” süresinde önce Tanrı’ya hamt edilir. O'nun âlemlerin Rabbi 

olduğu belirtilir. (elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin) Bu ifade de insan yaratana karşı, 

Tanrı’nın terbiye edici, gözetici ve her şeyin sahibi olduğunu; kendisinin de O’nun bir kulu 

olduğunun şuuru içinde, “Allah benim Rabbimdir. Beni O yarattı, bana her türlü nimeti O 

verdi. Bütün varlığımı O’na borçluyum. Beni koruyan, gözeten, sahip çıkan tek dost O’dur. 

Öyleyse O’na şükrümü, minnetimi, övgümü, takdirimi, sevgi ve saygı hislerimi sunmak 

durumundayım.”der. Böyle bir inançla namaz kılan kimse, kâinattaki yerini, hayata geliş 

amacını bir kez daha hisseder. Anlam arayışını olumlu yönde tatmin etmenin huzurunu 

duyar.205  Bu şekilde hamd ile başlamış olan “Fatiha”nın bize hatırlattığı ilk hakikat, 

yaratanın Tanrı olduğu hususudur. Başka hiçbir varlığın buna kadir olmadığı ve 

olamayacağı noktasıdır. Bu bir anlamda insana dalmış olduğu gaflet uykusundan uyanma 

ikazıdır. Çünkü çoğu gafil insanlar, önceleri hiç yok iken, bizlere vücut veren, akıl veren, 

görme, bilme, işitme imkânlarının yanı sıra daha sayılamayacak kadar kabiliyetler veren 

Rabbimizi bilmezler, tanımazlar, bunca kendilerine verilen nimetlere karşı şükretmeyi 

akıllarının köşesinden bile geçirmezler. İşte “Fatiha” bize böyle davranmanın normal 

olmadığını, Rabbi bilmenin, yarattığı ve nimetlendirdiği için O’na hamd etmenin en tabii 

bir hareket olduğunu açıklamaktadır.  

                                                
203 Akseki, age., s. 6-7. 
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Namaz ibadeti esnasında, namaz kılan bireyin övgü, minnet, şükür, takdir ifadeleri 

içerisinde Tanrı’yı anmasına karşılık yüce yaratıcı da bireyi övgü, minnet ve takdir 

içerisinde anmaktadır. Nitekim Bursevi, namaz kılan bireyin hamdine Tanrı’nın da hamd 

edeceğine, övgüde bulunacağına işaret ederek her durumda hamdin âlemlerin Rabbi 

Allah’a lâyık ve mahsus olduğunu takdir etme neticesinde namaz kılan kişinin, Allah 

tarafından övgü, minnet, şükür ve takdir duyguları içerisinde hamd edilen bir kul olacağını 

ifade etmektedir.206 Bireyin yüce varlık tarafından övgü, minnet ifadeleri ile anılması onda 

insanlara, Tanrı’ya ve kendi benliğine karşı güven, sevgi ve saygı duygularının gelişmesine 

katkıda bulunacaktır. Bu durum da bireyin öz-saygı bilincini yükseltecektir. Bu bağlamda 

Tanrı ile fert arasındaki karşılıklı övgü ve saygı iletişimi bireyin kendi benliğine ve diğer 

insanlara duyacağı saygıyı zedeleyen her durumu ortadan kaldıracaktır.  

”Errahmanirrahim” ibaresindeki “Rahman” sıfatı; Fatiha’daki Tanrı’nın üçüncü 

sıfatıdır. “Çok merhametli, sonsuz ve umumi rahmet sahibi manasına gelen rahman sıfatı, 

her varlığa yaradılışının gayesine göre kabiliyetler veren, o varlığa yaşaması için ezeli, 

geniş ve sonsuz rahmet bahşetmesi demektir. Rahman sıfatının tecellisinden canlı, cansız 

herkes nasibini alır. “Rahim” sıfatı ise; rahman sıfatından farklı olarak herkese değil de 

sadece mü’minlere has bir tecelliyi ifade etmektedir. Tanrı’nın açtığı imtihanda iradesini 

iyiye kullananlar ile kötüye kullananlar arasında olması lâzım gelen, kaçınılmaz fark rahim 

sıfatının özel olmasına sebep olmuştur. “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler 

diye yarattım."207 mealindeki ayet rahim sıfatının niçin inanmayanlara şamil olmayacağını 

gayet net bir şekilde açıklamaktadır. Çünkü Tanrı ve ibadetten yüz çeviren, insanlık 

mertebesinden ve şerefinden de vazgeçmiş olmaktadır.208 

Namaz kılan bir kişi için Tanrı sonsuz bir sevgi, şefkat, mağfiret ve güven kaynağı 

ve kendisinin dostluğuna, yardımına, sevgisine başvurulacak tek mercii olduğu için namaz 

ibadetini yerine getiren kişi yüce varlığa güven, sevgi, saygı ve minnet duyguları 

besleyebilecektir. Tanrı’ya güven duymaya motive olan bir kişi kendi yeteneklerine, 

kapasitesine ve eşsiz varlığına da güven duyabilecektir. Nitekim insanın kendine güven 

duyması için kendi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin olumlu olması gerekir. İnsanın 

olumlu karakter yapısını oluşturmasında ve davranışlarında kendisi hakkındaki 
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düşüncesinin büyük etkisi vardır. Eğer birey kendisinin, insanların ve yaratanın sevgi, 

güven ve saygısına lâyık, başarılı, yetenekli ve kapasiteli olduğuna inanırsa, karakter 

özellikleri ve davranışları da bu düşünceye paralel olur. Buna karşılık birey kendisinin, 

insanların ve Tanrı’nın sevgi, güven ve saygısına lâyık olmadığına, başarısız, beceriksiz ve 

yetersiz olduğuna inanırsa yine karakter özellikleri ve davranışları da bu düşünceye paralel 

olur. Böylece birey kendine olan güvenini yitirir. İnsanların sevgi, saygı ve güvenine lâyık 

olduğu duygusunu kaybeder. Başarısızlık, yetersizlik ve yeteneksizlik korkusuyla birçok 

işi yapma noktasında kararsızlık gösterir.209  

 “Malik-î Yevmiddîn” ibaresiyle Tanrı’nın din gününün sahibi ve her şeyin hâkimi 

olduğu belirtilir. Burada din günü ile bütün kulların hesaba çekileceği, cezaların veya 

mükâfatın tahakkuk ettirileceği büyük gün kastedilmektedir. Tanrı kulların yaptıkları iyi 

işleri mutlaka mükâfatlandıracaktır. Fakat günah işleyenleri ya adaleti gereği muameleye 

tabi tutacak ya da merhameti gereği affedecektir. Çünkü o hâkim-i mutlaktır. Bu yargılama 

aynı zamanda yüce varlığın adaletinin de bir gereğidir. Nasıl ki bir öğretmen öğrencilerini 

devre sonunda imtihana tabi tutarak, onlara iyi veya kötü not veriyorsa, irade serbesti 

verilen kulların, kesinlikle başıboş bırakılmayacağı, “Malik-i yevmiddin” sıfatıyla 

bildirilmektedir.210 Yine bu ayetle birey, hesap gününün sahibinin sadece Tanrı olduğu 

bilinciyle hesaba çekilmeden önce her namazda kendisini hesaba çeken bir anlayış 

içerisine girmektedir. Bu durum, bireye her namazda kendini sorgulama bilinci ile birlikte 

kendi benliğini, ruhunu, duygu ve düşüncelerini iç görü yani gözlemleme imkânı da 

sunmaktadır. Jung’a göre iç görü eksikliğimiz, kötülükle başa çıkma kapasitemizi yok 

eder. Bununla beraber eğer kötülüğün insanın kendi seçimi olmadığı halde, doğasında 

daima yaşadığı gerçeğini idrak edersek, psikolojik dünyamızda kötülük iyinin eşit ve zıt 

partneri olarak yerini alır. Bu farkındalık doğrudan dünyanın politik hizipleşmesinde zaten 

bilinçsizce gerçekleşmiş olan ve çağdaş insanın içindeki daha da bilinçsiz ayrışmada 

kendini gösteren psikolojik bir ikiliğe yol açar.211 Bireyin hesap vereceği bilinci içerisinde, 

hatalarını, eksiklerini sorgulaması kötülük dengesinin iyilik lehine bozulmasına neden olur. 

Böylece birey kötülükle başa çıkma ile kalmayıp kendisini ve ruhunu kötülükten 

koruyacak her durumu ve motivasyonu geliştirecek bir ruhsal mekanizma kuracaktır.   
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Yine Fatihada "Yalnız sana kulluk ve ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz” 

(İyyakena’budu Ve İyyakenestain) demekle Rabbinin kendisinin güven, yardım, destek, 

huzur kaynağı olduğunu anlayan birey, Tanrı’nın kendisine sunduğu koşulsuz güven, 

sevgi, destek ve dostluğa karşı Allah’a güven ve sevgi duygularını geliştirecektir. İnsanda 

oluşan bu güven ve sevgi duyguları Tanrı ile namazda bu ayet ile paylaşılan dolaysız, 

aracısız, canlı bir iletişime dayanmaktadır. Tanrı’nın kendisine hiçbir kayıt ve şart 

olmaksızın, ibadetine karşılık koşulsuz sevgisini sunduğuna güvenen insanda, özgüven 

duygusu gelişecektir. Yani birey, varoluşsal, sonsuz yalnızlık duygusundan kurtulduğu bu 

durumda kendine, zekâsına, yeteneklerine, duygularına, gücüne ve kapasitesine 

güvenebilecektir.212  

Yaratıcıya karşı duyduğu güven duygusunun neticesi olarak geliştirdiği öz güven 

duygusu ile beraber insan, diğer insanlara karşı da güven, sevgi, saygı ve dayanışma 

hislerini duymaya başlayacaktır. Sonuç itibari ile sadece yaratıcıdan yardım 

dileyebileceğine dair inanç ile beraber kişinin Tanrı’nın kendisi için güven, yardım, destek 

ve huzur kaynağı olduğu bilinci bireyin psikolojisini olumlu yönde etkileyecektir. Tanrı’ya 

duyduğu güven duygusu, bireyin kendi yetenek kapasitesine dair inancını kuvvetlendiren 

özgüven duygusu ile beraber insanlara karşı duyacağı güven duygusunu da pekiştirecektir. 

Nitekim direği olan namaz ibadeti vasıtasıyla bireyin Tanrı’ya karşı duyduğu güven, 

kendine ve başkalarına karşı güven duygusu kazanmasına, öncelikle birtakım değerlere 

bağlanmasına ve üstün olan, aşkın olan bir varlığa inanma duygusu etrafında bütünleşmiş 

fertlerle kaynaşmasına imkân sağlar. Böylece fert, birtakım değerlere bağlanmakla ve bir 

Tanrı inancı etrafında bütünleşmiş fertlerin bulunduğu topluluklarla beraber bulunmakla 

kendine ve başkalarına güven duymaya başlar.213  

Yine Fatiha süresinde “Bizi doğru yola istikamet üzere hidayet et.” 

(İhdîne’ssırâta’l-mustakim) diyerek dua ve niyazda bulunuruz. Bu ayette hayatımıza en 

doğru yönde şekil verme, en doğru karara ulaşma, yanlışı doğrudan ayırt edecek bir öngörü 

kazanma noktasında Tanrı’dan bize en doğru olana iletmesi için O’ndan müşahhas bir 

istekte bulunup, doğru yola erişmemiz için bize yardımcı olmasını talep ederiz.214 
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Gerçekte namaz kılan bir birey, istikamet üzere en doğru yola iletilme isteği 

içerisinde şehevi işler, öfke dolu fiillerdeki davranış özelliklerinde olduğu gibi ahlâkî 

yapının ifrat ve tefrit olmak üzere iki tarafından da kaçınmak üzere tedbir almayı 

dilemektedir. Böylece Tanrı’dan her türlü ahlâkî davranış, duygu ve düşünce hususunda bu 

aşırı uçların arasında kalan ve orta yol olan dosdoğru yola iletilmesini ister.215  

“Ğayri’l mağdubi aleyhim ve le’ddallîn” ayeti ile de “Sırâta’l-müstakim” de tarif 

edilen “nimetine erdirdiğin kimselerin yoluna” ibaresi ile yetinilmemiş, bu müspet tarife 

efradını cami, ağyarını mani olması gerektiği göz önünde tutularak bir de menfi tarif ifade 

edilmiştir. Bu açık tarifte insanlık, cennete giden yola çağrılıp, cehenneme giden yoldan 

men edilmektedir. Hatta nimete erdikten sonra da gazaba uğrayanların ve delâlete 

düşenlerin yoluna sapma ihtimali ortaya konulmaktadır. Dünya hayatında imtihan 

bitinceye kadar, son nefes verilinceye kadar iyi hal sahiplerinin bile titizlik göstermeleri 

gerektiği belirtilmektedir. Yanı kısacası bizden korku ile ümit arasında olmamız 

istenmektedir.216  

Netice itibari ile “Fatiha” süresi, insanlığa ebedi yolculuğunda doğru yolu gösteren, 

insanın dünya ve ahiret dengesini kurmasını sağlayan, hem manasıyla hem lafzı ile 

kalbimize, ruhumuza sunduğu ilahi feyiz ile bizi hayatın her safhasında doğru yola getiren 

bir süredir. Bu bakımdan namazda fatihanın manasının bilerek okunması gerekir.            

Fatiha süresinden sonra, namazda yapmış olduğumuz bir diğer harekette, namazın 

dört önemli rüknünden ilki olan “kıyam”dır. Sözlükte; “ayaklar üzerinde durmak, 

dikilmek”217 gibi manalara gelen kıyam, ıstılahta, “Allah’a saygıda ve tazimde bulunmak 

amacıyla namazda ayakta durmak ve namaz için ayağa kalkmak” manalarına gelir.218 Fert, 

tekbirle dış dünya ile alakasını kestikten sonra Tanrı’nın huzurunda tam bir hayâ ve tevazu 

ile sükûnet içinde başını eğer. Son derece edeple yüce varlığın karşısında ellerini 

bağlayarak durur. Gereksiz hareketlerden kaçınarak kendini namazına verir. Fert ayakta 

durduğu müddetçe ilahi bir denetim ve gözetim altında olduğunu sezer. Böylece, “ihsan” 

dediğimiz Tanrı’yı görüyormuş gibi ibadet edenlerin arasına katılır. Bundan sonra 
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yapacağı şey, günahkâr dudaklarını hareket ettirerek, yaratıcısı ile sohbet etmek ve niçin 

huzurunda durduğunu izah etmeye çalışmaktır.219Kıyam duruşu Tanrı’nın daveti 

neticesinde O’nun huzurunda duruş anlamı taşıdığından insana yaratıcısına ait olduğu 

düşüncesini kazandırmasıyla beraber kimlik bilinci düşüncesini de aşılar. Kimlik, bireyin 

gelişim dönemleri boyunca diğer insanlarla özdeşleşme sonucu bir süreklilik ve tutarlılık 

içinde yetişkinlik rolü, neye inanıp değer verdiği ve beklentileri hakkındaki toplu 

bilincidir. Kimliğini oluşturma gayretleri içerisindeki birey, kendisinin toplumdaki rolünü, 

yerini, statüsünü, idealini, amacını aramaya koyulur, bu süreç içerisinde birey “Ben neyim? 

Benim toplumdaki yerim nedir? Ben içinde bulunduğum toplumda kimim? türünden sosyal 

statüsünü belirleyecek sorular olduğu gibi, “Hayatın anlamı nedir?” “Nasıl bir hayat tarzı 

oluşturmalıyım?” “Hayattan beklentilerim nedir?” “Niçin bu dünyaya gönderildim?” 

türünden kimlik arayışında cevap bulmaya çalıştığı sorular da bulunmaktadır. İşte bireyin 

sorduğu bu sorular, onun kimliğini oluşturmasını sağlayacaktır. Kimlik bilincini kazanan 

birey kendi başına karar verebilme; hayat felsefesinin, birtakım inanç ve değerlerinin 

olması sebebiyle sosyal statü, mesleki rol ve gelecek hakkındaki beklentilerini oluşturma 

yeteneğini elde edecektir.220 

Kıyamdan sonra yaptığımız namazın ikinci önemli rüknü ise “rükû”dur. Lügatte, 

“eğilmek”221 manasına gelen rükû, ıstılahta, “Tanrı’nın azameti ve büyüklüğü karşısında, 

kulun kendi küçüklüğünü ve acizliğini itiraf için namazda sırtı yere paralel oluncaya kadar 

boynu öne doğru eğmek” manasına gelir.222 Rükû Tanrı’ya boyun eğmenin, önünde 

alçalmanın en güzel ifadesidir. Fert ayakta okumuş olduğu gerçekler karşısında boyun 

eğerek rükûa gider. Bir nevi itaatin yüküyle bedenin gücü artık bitmiştir. Bu aczi 

karşısında üstün varlığı tazim için tesbih getirir. “Sübhane Rabbiyel Azim” der. En büyük 

olan yaratıcısını tesbih eder, O’nu noksan sıfatlardan tenzih eder.223  İnsan aziz (izzet 

sahibi, değerli) bir varlıktır. Başka fâni varlıklar karşısında eğilmek ona yakışmaz. 

Tanrı’nın huzurunda eğilip, kulluğun sadece O'na ait olması gerektiğini bilenler, başkaları 

önünde eğilmezler. Bir tek kapıya, yani yalnızca sonsuz güç sahibine kul olmasını bilenler 

                                                
219 Abdullah Büyük, Namaz, Ribat Neşriyat, Konya 1991, s. 20–21.  
220 Kula, age, s. 44–45.  
221 Mutçalı, age, s. 340. 
222 Yıldız, age, s. 54. 
223 Büyük, age, s. 25. 
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başka kulluklardan; insana, paraya, mevkie, şöhrete kul olmaktan yakalarını kurtarmış 

olurlar. Rükûda Tanrı’nın azamet ve yüceliği dile getirilirken, doğrulunca da “Rabbena 

Leke’l Hamd” demekle şükrün O'na mahsus olduğunu belirten sözler söylenir. Kıyamda 

yaşanan kimlik bilincinin oluşturulması süreci rükû esnasında kendini tanıma şuuruna 

dönüşmektedir. Şöyle ki; şuur, insanın gerek kendi kişiliğinden gerekse etrafındaki 

insanlardan haberdar olabilme ve bu iki ortam arasında ilişki kurabilme yeteneğidir. Bu 

bağlamda dikkatlilik, uyanık olma, muhakeme ve içe bakış şuura dâhildir. Yani şuur 

sadece bilme olayı değil, hem zihinsel hem de duygusal bir faaliyetler bütünüdür. İşte bu 

bağlamda rükû sayesinde Tanrı’nın büyüklüğü karşısında kendi küçüklüğünün bilincine 

vararak yüce yaratıcı önünde saygı ve sevgisini ifade etmek için boyun eğen insan, kendi 

kişiliğinin olumsuz yönlerini idrak etme şuuruna varacak ve Tanrı’nın yüceliğini, 

ululuğunu bilmek ve sıfatlarını uygulamak suretiyle kişiliğinin menfi yönlerini müspete 

çevirmek için çalışacaktır.224  

Rükûdan sonra yaptığımız, insanın Tanrı’ya en yakın olduğu an olan ve namazın 

üçüncü önemli rüknü olan “secde” ise, lügatte “başını aşağı indirip eğilmek”225 manasına 

gelirken, şer’i anlamda sadece “Tanrı için yapılan, mutlak bir teslimiyet ve saygı için yere 

kapanma” halini ifade eder. 226 Secde, sadece Tanrı için yapılan mutlak bir teslimiyet ve 

mutlak bir saygı demek olan yere kapanma halini ifade eden bir durumdur. Sevgi, saygı, 

itaat ve tefekkürün son sınırı, dünyadan tamamen uzaklaşılan bir anın yaşanmasıdır. 

Burada fert, yüce varlığın kendisine verdiği nimetleri hatırlayıp “ Ya Rabbi! Senin bana 

verdiğin nimetler o kadar çok ki, sana nasıl şükredeyim, beni affet, sen yücesin, sen lezzet 

ve azamet sahibisin, beni bağışla, yapmış olduğum ibadetleri kabul et” diye Tanrı’nın 

önünde aczini ifade ederek secdesini yapar.227  

Kıyam duruşunda başlayan, rükû eğilişinde olgunlaşan kendini tanıma süreci 

nihayet secde duruşu ile kemal noktasına erişmektedir. İnsanın yaratıcısıyla en yakın 

olduğu an olan secde de birey, kendini tanıma ve algılama sürecinin en üst noktasına 

eriştiği gibi aynı zamanda yeteneklerinin, hedeflerinin, amaçlarının da dâhil olmak üzere 

kişiliğinin bütün yönlerinin uyumlu ve ahenkli bir şekilde işleyişini ve kişiliğinin yapısal 
                                                
224 Armaner, age, s.74–75. 
225 Mutçalı, age, s. 377. 
226 Yıldız, age, s. 55. 
227 Rauf Pehlivan, Büyük Namaz Rehberi, Gonca Yay., İstanbul 1989, s. 167. 



 67 

ve zihinsel potansiyellerinin de düzenli bir şekilde gelişimini de sağlamaktadır.228 Gurur ve 

kibire olan tesirinden olacaktır ki, kibirli insanların namazda en çok itiraz ettikleri husus 

secdedir. Yüce yaratıcı için alnı yere koymak kibir damarlarını tesirsiz hale getirir. Namaz 

bir taraftan gururu kırarken aynı zamanda ferdi ruhî hürriyetine de kavuşturur.229  

Secdeden sonra yapılan ve namazın son rüknü olan “ka’de” (dua oturuşu) ise 

sözlükte, “diz çökerek ayaklar üzerinde oturmak”230 manasına gelirken, ıstılahta, “oturarak 

yaratanı anmak ve O’na yalvarmak” gibi manalara gelmektedir. Kur’an’da oturarak 

Tanrı’yı anmak ve O’na yalvarmaktan bahsedilir. Nitekim bir ayette; “Artık namazı 

bitirdiğiniz vakit Allah’ı anın”231 buyrulmuştur. İşte bu ka’de ile mümkün olmaktadır. 

Ka’de de ilk okuduğumuz “Tahiyyat” duasıdır. Bu dua, Miraç’ta peygamberimiz ile Allah 

arasında geçen bir konuşmanın hatırasıdır. Bu dua namaz kılan birey tarafından vefa, 

sevgi, minnet duyguları içerisinde hatırlanır. Namaz kılan kişi tahiyyat duasında, “Bütün 

selâmlar, senâlar, bedenî ve malî ibadetler; selamlâmaların en güzeli ve her çeşidi, sözlerin 

en temizi Allah içindir. Ey Nebi Allah’ın selâmı, bereketi, rahmeti senin üzerine olsun. 

Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık hiçbir varlık yoktur. Yine şahitlik 

ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”232 diye duada bulunmaktadır. 

Sevgi, minnet ve vefanın en yüksek derecesi, ben merkezli sevgi anlayışını aşarak 

Tanrı’yı, resulünü, peygamberleri ve peygamber dostlarını ve en geniş anlamıyla bütün 

insanlığı sevmektir. Bu bağlamda tahiyyat duası, namaz kılan insanın kendi varlığının 

devamını sağlayan, insana iyilik ve ikramda bulunan Rabbine karşı sevgisini, minnetini, 

duasını, selâmını, ibadetlerini, saygısını samimi bir şekilde sunmasının bir ifadesidir.   

“Tahiyyat” duasından sonra ka’de de okuduğumuz diğer dualardan olan salâvat 

duaları ile (Allahümme salli, Allahümme bârik) namaz kılan birey, “Allah’ım Hz. 

İbrahim’e, ailesine, yakınlarına, ona itaat eden ümmetine, ona tebliğ ve mücadelesinde 

yardım eden dostlarına salât ve rahmet ettiğin gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, ailesine, 

yakınlarına, ona itaat eden ümmetine, ona tebliğ ve mücadelesinde yardım eden dostlarına 

salât ve rahmet et diyerek, peygamberleri, peygamber ailelerini ve dostlarını rahmetle yâd 
                                                
228 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2000, s. 580. 
229 Yazır, age, C. 1, s. 188–189. 
230 Mutçalı, age, s. 720. 
231 Nisa, 4/103.  
232 Akseki, age., s. 57. 
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ederek onların her iki cihanda da yüceltilmesini Cenab-ı Hak’tan istemektedir.233 Sevmek, 

bir insanın sevme gücünün ifadesidir. Birini sevmek demek bu gücün bir kişi üzerinde 

toplanması ve gerçekleşmesi demektir. Bir kişiye duyulan sevgi, insana duyulan sevginin 

var olmasını gerektirir. Bu noktada başkalarına duyulan sevgi ile kendimize duyduğumuz 

sevgi birbirini imkânsız kılan iki seçenek değildir. Tersine başkalarını sevme yeteneği 

olanların hepsinin, kendilerine karşı da sevgi duydukları görülecektir. Aynı zamanda 

gerçek sevgi yaratıcılığın ifadesidir. İlgi, sorumluluk, saygı ve bakım gerektirir. Sevgi 

sadece başka bir insan tarafından etkilenmiş olmak anlamına gelen bir duygu değildir. Bir 

insanda var olan sevme yeteneğinden kaynaklanan ve sevilen kişinin gelişmesine ve 

mutluluğuna yönelik etkin bir çabadır.234 İşte namaz kılan birey salâvat dualarında İbrahim 

(as)’ın şahsında bütün peygamberler, peygamber aileleri, yakınları için sevgi, minnet ve 

vefa duyguları içerisinde rahmet dilemekte, onların dünya ve âhirette mübarek kılınmaları 

için duada bulunmaktadır. Bu nedenle namaz klan bireyin, bütün insanlık ailesi için ettiği 

duaları ve iyi dilekleri saygıya ve sevgiye lâyık olan kendisini de sevgi duymasını 

sağlayacaktır. Bu yönüyle salâvat duaları, seven ve sevilen kişilerin karakter yönünden 

gelişmesine ve mutluluğuna katkıda bulunacaktır.   

Dua oturuşunda son okuduğumuz dualar ise “Rabbena Atina ve Rabbena’ğfirli” 

dualarıdır. Bu duada birey, merhameti sınırsız olan yüce Allah’tan özelde kendi hata ve 

günahlarının ve başta anne-babası olma üzere kendisine emek veren ve üzerinde hakkı olan 

herkesin genelde de bütün insanlık âleminin hesap gününde bağışlanmasını ve günahlarının 

silinerek bağışlanmasını dilemektedir.235 İnsan sevgisi, özel bir kişiye duyulan sevgiden 

sonra gelen bir soyutlama değil, aslında belirli kişileri sevmekle kazanılmasına rağmen, 

bütün insanlığı sevmenin ön şartıdır. Bu durumun aksine bencil bir insan yalnızca 

almaktan hoşlanır. Dış dünyaya yalnızca ondan elde edeceği menfaatler açısından bakar. 

Başkalarının ihtiyaçlarına ilgi duymaz. Onların kişilik bütünlüğüne ve değerine saygı 

göstermez. Herkesi ve her şeyi kendine olan yararı açısından değerlendirir. Sevme 

yeteneğinden büsbütün yoksundur.236 İşte Rabbena dualarının insanlık âlemine yaydığı 

sevgi, minnet ve vefa duyguları göz önüne alındığında birisinin başka birini yalnızca belli 
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bir amaç için bir araç olarak kullandığını ya da asıl olarak, bu kişiyi bazı gereksinimleri 

karşılamak amacıyla kullandığını gördüğümüzde bunun sevgi, minnet ve vefa anlayışına 

uymadığını fark ederiz. Bu bağlamda Rabbena duaları vasıtasıyla yüce yaratıcı, bütün 

peygamberler ve insanlık ailesi arasında yayılan vefa, sevgi, minnet duyguları namaz kılan 

birey üzerinde temel güven duygusunun oluşmasını sağlayacak, ruh sağlığı bozuk 

çaresizlik ve güvensizlik duyguları içerisindeki sevgi arayışından onu koruyacaktır. Ve 

sonuçta birey, bu sevgi iletişiminin varlığına güvenerek mutlu olacaktır. 

Namazı bitirme esnasında yapmış olduğumuz selamlar hakkında sûfi müfessirimiz 

Bursevi şöyle demektedir:” "Namaz kılan, vuslat ve cem'in ancak tevhid ile 

gerçekleşeceğine işaret olmak üzere, namaza tekbirle girer; ayrılık ve fark'ın ikilikte 

olacağına işaretten namazdan iki selâmla çıkar. Tevhide girdiği zaman vuslat âlemine 

girmiş olur. Buradan namazın maddî şekli ile elde edilen manevî miracın değeri anlaşılmış 

olur.237  

Sonuç olarak namazın mü'min için bir miraçtır veya miracın bir gölgesidir 

Namazını bu duygularla kılabilen kişi,  gerek “tahiyyat” duasını gerekse diğer duaları 

okurken, onların anlamlarını da düşünerek aynı şuur ve aynı düşünceyi kafasında, 

gönlünde canlandırmaya çalışır. Allahın kıble ile bizim aramızda olduğunu belirten 
238hadiste de olduğu gibi kişi Rabbiyle konuşmasını devam ettirmiş olur ve Rabbi ile 

arasında sıkı bir bağ kurmuş olur. Burada elbette maddî bir keyfiyet söz konusu değildir. 

Okuduğu sure ve duaların manalarını da göz önünde bulunduran kişi, namazda Rabbiyle 

karşı karşıyaymış, O'nunla konuşuyormuş gibi bir yakınlık duygusu hissetmeye 

çalışmalıdır. Bu seviyeyi yakalayabilmenin şartı ise namazı tadil-i erkânına uyarak yani 

dünyanın bütün meşgalelerinden yüz çevirerek, namazı huşu ile kılmaktan geçer. Namazda 

Allah'ın huzurunda bulunduğunun farkında olmayan ve aklı fikri ticaretinde veya başka 

dünyevi işlerinde takılıp kalan kimse, gerçek anlamda namaz kılmış sayılmaz. Hz. Ali'nin, 

bacağına saplanan bir okun çıkarılması sırasında, onun vereceği acıyı hissetmemek için 

namaza durduğu ve o esnada çıkarma ameliyesinin yapıldığı söylenir. Gerçekten, zihin 

daha önemli bir şeyle ciddi şekilde meşgul olursa, fiziksel acılar duyulmaz. Bu yönden 

namazın öteki ibadetlerden farklı bir özelliği vardır. Namaz kılan kimse, görünüş olarak da 
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başka hiçbir şeyle meşgul olamaz. Namazı onu diğer işlerden alı kor. Meselâ oruç tutan bu 

sırada alış veriş yapabilir, Hac ibadetinin yapıldığı günlerde de bu mümkündür. Namaz 

sırasında ise bu türden şeyler söz konusu değildir. Bu yüzden namazlarımızı elimizden 

geldiğince âdab ve nizamına uygun bir şekilde kılmaya çalışalım ve namazın ehemmiyetini 

herkese anlatmaya çalışalım ki onları da yüce Allah’ın bu davetine icabet ettirebilelim. 
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IV. BÖLÜM 

PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK AÇIDAN NAMAZ İBADETİ  

A. NAMAZIN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

İnsan zayıf ve aciz olmakla birlikte, yüksek bir ruha, üstün yetenek ve kabiliyetlere, 

sınırlandırılamayacak derecede sonsuz emel, arzu ve meyillere, hudutsuz şehevi ve gazabi 

hislere sahip olmasıyla üstün bir yaratılışa da sahiptir. İşte insanın ruhuna genişlik veren, 

kabiliyet ve yeteneklerini inkişaf ettiren, meyil ve arzularını kötü olanlardan ayırıp seçen, 

şehevi ve gazabi duygularını had altına alıp onu taşkınlık ve kötülüklerden koruyarak 

takdir edilen kemal ve olgunluğun zirvesine yükselten ibadetlerdir. İnsanın kişiliği 

üzerinde elbette Allah’a ibadet ve teslimiyetin önemli bir etkisi vardır. İbadet sayesinde 

birey, kişiliğinin olumsuz yönlerini görme imkânı bulup onları düzeltebilir. Genelde 

ibadetler özelde ise namaz yaratan ile birey arasında bir ilgi ve bağlantı kurma vasıtasıdır. 

Kişiliği gelişen bireylerin Tanrı’ya yakınlaşması ve O’nu anıp unutmaması güç kazanır. 

Tanrı’nın emir ve yasaklarına uyma alışkanlığı gelişir. Fertlerde irade gücü kuvvetlenir. 

Nefislerin kötülük düşünme meyilleri azalır. Günahlardan arınma arzusu insana hayatının 

her anında Tanrı’yı hatırlatarak davranışlarına yön ve şekil vermesini sağlar. Bilhassa 

namaz ibadeti şuurlu bir şekilde ifa edildiği zaman kişinin gerek içe dönük gerekse dışa 

dönük olan yönünün gelişmesine yardımcı olmaktadır. İçe dönük olan faydası; bireyin 

kendisinin Tanrı’nın gözetiminde olduğunu düşünmesini, hâl ve hareketlerine çeki düzen 

vermesini, yaptığı her işi yaratanın emir ve yasakları çerçevesinde gözden geçirmesini, 

verilen nimetlere karşı şükretmesini sağlamasıdır. Ayrıca insanın fıtratında bulunan kibri, 

gururu, yıkarak yerine alçakgönüllüğü, dürüstlüğü, tevazuu yerleştirmesi, başına gelen 

travmatik olaylar karşısında kişiye sabretme gücü vermesi, bireyin yüce varlık karşısında 

kendi acziyetini ve güçsüzlüğünü tecrübe ederek, büyüklenme duygularının 

sürükleyebileceği ölçüsüz ve sorumsuz davranışlardan uzak bir kişilik ortaya koymasını 

sağlaması bakımından faydaları vardır.239Dışa dönük olan faydası ise; kişinin çevresine 

olan uyumunu kontrol etmesine yardımcı olmasıdır. Yani kendi otokritiğini yapan insanda 

oluşan sorumluluk duygusunun etkisiyle çevresi ile olan ilişkilerinde ölçülü ve saygılı 

olmasını, diğer insanlarında kendisi gibi Tanrı’nın birer kulu olduklarının bilincine varıp 
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benliğinin dar sınırlarından çıkarak, ilgi ve dikkatini başkalarının sorunlarını çözmeye 

yöneltmesini sağlamasıdır.240 

Fakat namazın saydığımız bu güzellikleri kazandırması ve kişilik gelişimine faydalı 

olabilmesi için vakti geçirilmeden, düzenli, devamlı ve dosdoğru kılınması, değerinin 

kavranarak ona önem verilmesi, namaza başlanmadan önce her türlü dünyevi 

düşüncelerden soyutlanılması gerekir. Ayrıca namaz esnasında çevreyle meşguliyetin 

kesilip sadece ona yoğunlaşılması, yüce yaratıcının büyüklüğü ve ululuğu karşısında 

yetersizliklerin ve eksikliklerin farkına varılarak O’nun emrine tevazu ile ram olunması, 

namazda kazanılan ruh halinin gün boyu sürdürülerek herhangi bir günah işlemekten uzak 

durulmaya çalışılarak namazın muhafaza ettirilmesi gerekir.  241 

Sonuç itibariyle gerek namaz gerekse diğer ibadetler kişiliğin belli yönlerinin 

gelişip olgunlaşmasını hedef almaktadırlar. Bu yönüyle ibadetler birbirini tamamlayan bir 

eğitim ve öğretim programı olarak düşünülebilir. İbadetler aracılığı ile gerçekleşen manevi 

disiplin, kişiyi sürekli denetim altında tutarak kötü meyil ve arzulardan uzaklaştırır. 

Sorumluluk duygusunu geliştirerek başkalarının sorunlarına ilgi duyulmasını sağlar. 

Böylece Tanrı’ya karşı görevlerini yerine getirmiş olmanın iç huzurunu yaşayan birey, her 

türlü korku ve kaygılarından kurtularak kişiliğini güçlendirmiş olur. Namaz ayrıca kişinin 

dindarlığındaki samimiyetinin de bir ölçüsüdür. Çünkü insanın iç dünyası subjektif bir 

özelliktedir. Yani kişi ben dindarım dese bile bunun doğruluğu kesin bir şekilde bilinemez. 

Ancak yaptığı davranışlara bakarak onun dindarlığı hakkında bir kanıya sahip olabiliriz. 

Mesela kişi vardır, sadaka verirken onu sadece Tanrı’nın rızasını gözetip kimsenin haberi 

olmadan gizlice ihtiyaç sahibine verir. Veya namaz kılarken gösterişten uzak sadece 

Tanrı’yı düşünerek namazını eda eder. Buna karşılık kişi vardır, kendi reklâmını yapmak 

için milyonların gözü önünde, pervasızca yardım ettiği kişinin onurunu hiç düşünmeden 

sözde yardım eder veya başkalarının dikkatini çekmek için herkese, bu adam namazında, 

abdestinde dedirtmek için gösteriş ile namaz kılar. İşte biz kişinin yapmış olduğu her hâl 

ve harekette olduğu gibi ibadetlerine bakarak da kişiliği ve kişiliğinin bütün yönleri 

hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu bakımdan kişiliğin gelişmesinde ilk sırayı namaz 

çekmekle beraber bütün ibadetlerin çok büyük bir etkisi vardır. 
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1. Namazın Beden ve Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumlu Etkileri 

İslâm’daki ibadetlerin bir hedefi de, insanı ruhen ve bedenen sağlam tutmaktır. 

Sağlıklı bir kişilik için, hem bedeni hem de ruhu dengeli bir şekilde sağlıklı tutmak gerekir. 

İslâm, bir iman-ibadet sistemi olarak her türlü hastalığa karşı hem koruyucu bir hekimlik, 

hem de iyileştirici etkin bir ilaçtır. Namazın ön şartı olan abdest, hele bugünkü dünyada her 

türlü çevre ve atmosferik kirlilik içinde yaşayan insanlar için ne kadar koruyucu bir 

tedbirdir. Abdest, daha çok insanın çevre kirliliğiyle karşı karşıya gelen el, ayak, yüz gibi 

açık uzuvlarının yıkanması demektir.242  

Bilinmektedir ki mikroplar, adını alan ne varsa dünyada hemen hepsinin üzerine 

yayılmış bir halde bulunmaktadır. El sıkışmalar, yemeler, içmeler, ağız ve göz gibi mühim 

organların silinmesi ve ovalanması suretiyle yapılan her türlü temaslar el aracılığı ile 

olmaktadır. Bu yüzden doktorlar, mikroplarla en çok temasta bulunan, organın el olduğunu 

belirtmişler ve abdest vasıtası ile her gün ellerin yıkanmasının sağlık açısından faydalı 

olacağı noktasında hem fikir olmuşlardır.243 Buradan hareketle namazın ön şartı olan 

abdestin vücut için bir tür temizlik bakımı olduğu söylenebilir.   

Abdest esnasında ağzın bol su ile yıkanması, misvakla veya diş fırçası ile dişlerin 

sürtülmesi, diş aralarında kalarak kokuşmuş yemek artıklarının çıkarılmasını sağladığı gibi, 

ağız içindeki tükrük bezlerinin ve kılcal damarların da temizlenmesini gerçekleştirir. 

Günümüzde ülser, gastrit, reflü gibi mide hastalıklarına tutulan hastalara doktorlar 

ağızlarını temiz tutmalarını, dişlerini fırçalamalarını tavsiye ederler ve ağzın bütün 

bölümlerini temiz tutmaktaki ihmalin mide için en zararlı ve en tehlikeli bir âfet olduğunu 

tekrar edip dururlar. Bundan dolayıdır ki, İslamiyet işi gayet sıkı tutmuş, özellikle abdest 

vasıtasıyla ağız ve diş temizliğinin üzerinde ısrarla durmuştur.244  

Koklamak ve nefes alıp vermek için yaratılmış olan burna gelince, hava; toz, toprak 

ve mikropları bu organdan içeri sokar. İşte insanı bundan korumak için Tanrı bu organın 

içinde iç duvarlarını kaplayan bir takım kıllarla incecik tüyler yaratmıştır. Bunların görevi, 

zararlı mikropların akciğerlere gitmesini engellemektir. Bu sayede bu zararlı cisimler, 

ciğerlere giremeyip, burnun duvarlarına yapışır. Ve orada uzun müddet kaldıkça burun iç 
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zarının ifrazatıyla birlikte içeri doğru inmeye başlar. Bunun içindir ki peygamberimiz ağza 

ve burna kuvvetle su vermeyi bizlere emretmiştir.245  

Yüzün yıkanmasındaki faydaya gelince, bilindiği gibi soğuk su, sinirleri yatıştırır, 

adaleleri dinlendirir, yorgunlukları alır, kılcal damarların açılarak ve büzülerek 

elastikiyetlerinin korunmasına ve canlanarak çevredeki vücut organlarına en iyi şekilde 

servis yapmasına, kanı gözlere daha iyi taşımasına ve o organlardaki zararlı birikimlerin 

daha kolay alınıp temizlenmesine yarar. İşte abdest sayesinde el ile yüzü ovarak yıkamak, 

cildi kuvvetlendirdiği gibi baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir. Duran kanı 

düzenlemeye yardımcı olur. Çıkan teri ve yüzün gözeneklerini açarak delikçik içindeki 

birikmiş kirleri giderir ve derinin nefes almasını sağlar. Sonuçta da ter bezleri gereği gibi 

çalışmaya başlar ve vücutta bir zindelik ve çeviklik hâli meydana gelir.246  

Kolların yıkanmasında da birçok faydalar vardır. Son tıbbi gelişmeler kollardaki 

damarların doğrudan kalbe ulaştığını ortaya koymuştur. Koldan damara aletler sokulmuş 

ve kalbin içinin fotoğrafları çekilmiştir. Bu damarların abdest alınırken suyla uyarılması, 

onların açılıp kapanmasını, formlarını korumasını ve bu tesirlerin kolayca kalbe kadar 

uzanmasını sağlar. Bu ise kalbe bir nevi masaj tesiri yaparak kalpteki damarlara sağlık 

verir.247  

Abdest alırken başı mesh etmenin de büyük yararları vardır. Birçok sorun ve 

problemlerle uğraşan beyin öyle bir an gelir ki yorulup zayıf düşebilir. Başı mesh etmek 

bunu engellediği gibi beyni dinlendirip, harekete de geçirir. Kulakların iyice yıkanıp, 

boynun mesh edilmesinin de derinin üzerindeki pisliklerin giderilmesine ve gribi 

engellemeye yardımcı olduğu, ayrıca beyne giden sinir ve damarlara da çok fayda 

sağladığı tespit edilmiştir.248  

Son olarak ayakların yıkanması ise evvela temizlik içindir. “Tetenoz” denilen 

öldürücü hastalığın mikroplarını ayaktaki derinin çabucak kaptığı yapılan araştırmalarla 

                                                
245 Halûk Nûrbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler, TDV, 2. Baskı, Ankara 1984, C. 2,  

s. 12–18; Hasan Yavaş, Herkes İçin Bir İlmihal, Babıâli Kültür Yay., İstanbul 2005, s. 135–136 
246 Yavaş, age., s. 135-136; Emre, age., s. 113; Senih, age., s. 66-67. 
247 Senih, age., s. 79-83. 
248 Nûrbaki, age., s. 12-18; Yavaş, age., s. 135-136. 
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kanıtlanmıştır. Bunun içindir ki, bilhassa ayakların temizliği herkesin yapması gereken 

mühim bir temizliktir. İşte abdest günde beş defa bu temizliği sağlar.249 

Şimdide namazın beden ve ruh için gün yüzüne çıkan faydalarından bazılarını ifade 

etmeye çalışalım: 

İnsan, hareketli bir varlık olduğundan doğumundan ölümüne kadar çocukluk, 

gençlik, olgunluk, yaşlılık ve düşkünlük dönemleri geçirerek hâlden hâle intikal etmekte ve 

hareketini sürdürmektedir. Dünyevî faaliyetlerini yürütürken, ibadetlerini yaparken, rızkını 

temin ederken harekete ihtiyaç duyan insan, hareketsiz, değişimsiz, hiçbir zamanı yoktur. 

Dolayısıyla insanın, harekete şiddetle ihtiyacı vardır. Hem dünya mutluluğunu, hem âhiret 

saadetini temin etmesi, hem de bütün bunları elde etmek için sağlıklı bir hayata sahip 

olabilmesi, insanın hareketine ve aksiyonuna bağlıdır. Namaz, insanın bu yapısına en 

uygun olan bir ibadettir. Günün belirli zamanlarında, insanları faaliyete, harekete, 

yürümeye ve dinamik olmaya davet etmektedir. Namaz, bütün insan hayatının şekillerini 

bünyesinde barındırmaktadır. Hazırlanmak, ayakta durmak, kalkmak, eğilmek, hatırlamak 

gibi özellikleri ile namaz, bir hareketler yumağı bir düşünce platformu oluşturmaktadır.250  

Namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif 

saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. Günde başını seksen defa yere koyan bir 

kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice 

beslendiğinden hafıza ve şahsiyet bozukluklarına, namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. 

Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bugün tıpta “demans senil” denilen bunama 

hastalığına uğramazlar.251 

Rükû’ ve secde anında vücuttaki kanın başa ve bu arada göze yeterince akışı 

sağlanmaktadır. Bu sayede kanın gözleri tamir etmesi, dinlendirmesi, yıkaması gibi 

fonksiyonlar kemaliyle yerine getirilmiş olmaktadır. Yine doktorlar göz ekzersizi için 

zaman zaman sabit bir noktaya bakmanın faydalı olacağını belirtmektedirler. İşte göz için 

faydalı olan bu hareket namazda vardır. Çünkü kıyamda secde yerine, rükûda ayak 

parmaklarına bakmak gibi namaz adabı, bizlere emredilmiştir.252 Ayrıca namaz kılanların 

                                                
249 Senih, age., s. 83-86.  
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gözleri, muntazam olarak eğilip-doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan dolaşımına malik 

olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı 

değişmesi temin edilmiş olur. Gözü “katarakt” veya “karasu” hastalığından korur.253 

Namaz kılmaktaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi karışmasında, 

safranın kolay akmasıyla safra kesesinde birikinti yapmamasında, pankreastaki enzimlerin 

kolay boşalmasında ve kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Ayrıca böbreğin ve 

idrar yollarının iyice çalkalanmasından dolayı, böbrekte taş oluşumunun önlenmesine ve 

mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır.254 

Spor hekimliğinde yapılan incelemeler kılcal damarların sağlığını korumada, koşu, 

halter, boks gibi sert sporlardan ziyade, namaz gibi daha yavaş ahenkli ve tempolu 

hareketlerin -devamlı yapılması şartıyla- daha şifalı olduğunu göstermiştir.255 Ayrıca 

namazdaki ritmik hareketlerin günlük hayatta çalıştırılamayan adale ve eklemleri 

çalıştırarak, “artroz“ve “kireçlenme” gibi eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını 

önlediği sonucuna varılmıştır. İşte bu sonuç namazın, sporun en mükemmeli ve en şifalısı 

olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.256  

Kalp hastalıklarının en önemlisi, kalbi besleyen damarların yağlarla tıkanması, 

kireçlenmesi gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bunun için en iyi çare damar sağlığını 

korumaktır. Bu ise perhizle ve devamlı vücudu çalıştırmakla mümkün olmaktadır. İşte 

namazdaki rükû, secde, oturma ve yeniden ayağa kalkma hareketleri kalbi muntazam 

olarak çalıştırır. Ayrıca namaz kılınırken okunması mecburi olan dua ve ayetler sayesinde 

nefesi almamak ve vermemek suretiyle daha kolay ve sağlıklı bir yoldan derin nefes 

alınmış olmaktadır. Hele bir de rükû ve secde de genelde üçer adet almış olduğumuz 

teşbihler beş, yedi veya dokuz adet yapılırsa netice daha da mükemmel olmaktadır. 

Görülüyor ki, her yaşta olan insanlara kolaylık sağlamanın bütün imkânlarını yüce varlık, 

namazda kullarına bahşetmiştir.257 

İnsan vücudunun en fazla çalışan organlarından biri de mafsallarıdır. Mafsal 

sağlığının korunması ise, bu organların devamlı egzersizlerle çalıştırılmasını 
                                                
253 Ersan, age., s. 207. 
254 Ersan, age., s. 207-208. 
255 Emre, age., s. 117. 
256 Ersan, age., s. 208. 
257 Emre, age., s. 119. 
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gerektirmektedir. Namaz da esnasında ise hemen hemen bütün mafsallar hem dengeli hem 

de devamlı olarak çalıştırılmış olur.258 Ayrıca koruyucu hekimlikte, muayyen zamanlarda 

yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri, kan dolaşımını tazelemek ve 

teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir.259 

Uykuyu tanzim eden önemli unsur da yine namazdır. Hatta vücutta biriken statik 

(durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücut tekrar 

zindeliğe kavuşur.260 

Bilindiği üzere beyin vücudumuzun en üst kısmında yer alan ve insan için çok 

büyük bir önemi olan bir organımızdır. Fakat beyin zaman zaman yeteri kadar kan 

alamayarak kansız kalabilir. Hele bir de onu besleyen damarların aktivitesini kaybetmesi 

veya kan şekerinin düşerek beyin beslenmesinin yetersiz kalması insan için çok kötü 

sonuçlar doğurabilir. İşte bu tehlikeli ihtimallere karşı alınacak tedbirlerin başında beyni 

besleyen damarların formunda tutulması gelmektedir. Namaz bu formu koruyan tedbirleri 

beraberinde getirmiştir. Kıyam, rükû ve secde beyne hızlı ve dozu derece derece atacak 

şekilde daha fazla kan göndermenin en hassas ölçüler içinde düzenlenmiş bir usulünü bize 

sağlar.261 Bu hususla ilgili olarak ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Tıp Merkezi uzmanı 

Prof. Dr. Newberg tarafından namaz kılan ve dua eden bir grup Müslüman üzerinde 

yapılan araştırmada, huşu içinde yapılan dua ve meditasyon esnasında alında, beynin ön 

bölgesinde karar alma mekanizmasının bulunduğu ‘Frontal Lobe’ adı verilen kısımda kan 

miktarının belirgin bir şekilde arttığı, dinî heyecan ve hislerin etkisiyle alınan kararlarda 

kötülük imajının silindiği ve olumlu etki ve tepkilerle, insandaki kompleks hissi ve 

davranış becerileri pozitif yönde geliştiği sonucuna varılmıştır.(Newsweek dergisi, 7 Mayıs 

2001, Religion and the Brain)262  

Yine Dr. Abdullah Muhammed Nusret, namaz hareketlerinin beynin kan 

dolaşımına olan olumlu etkisi konusunda yaptığı araştırma ve gözleminde, secde anında 

kanın beyne akışının arttığı, rükû ve secdede başı öne eğmenin ve doğrulurken kaldırmanın 

otomatik olarak beynin kan dolaşımını düzenleyip dengede tuttuğu sonucuna varmıştır. Dr. 
                                                
258 Emre, age., s. 120. 
259 Ersan, age., s. 208. 
260 Ersan, age., s. 208. 
261 Emre, age., s. 125-126. 
262 Etöz, “Namaz ve Secdenin Kerameti”, www. hakimiyet.com, 15.09.2007 
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Nusret, araştırmasının sonunda, peygamberimizin ilmî mucizelerine dikkat çekerek beynin 

kan dolaşımı dengesi için, rükû ve secdede yapılan hareketlerin yavaş olması ve bir miktar 

beklemenin faydasını vurgulamaktadır. Bu da bize peygamberimizin namazın kıyamında, 

rükû ve secdesinde acele etmeden biraz beklemeyi, kıraat ve zikirleri biraz uzatmayı, yani 

namazı yavaş ve sükûnet içinde kılmamızı emretmesinin sırlarını ortaya 

çıkartmaktadır.(www.55a.net/firas/english)263 

Meşhur tabiat âlimi Dr. Kasis Keril namazın beden için vermiş olduğu faydayı dile 

getirirken tıpın tedavi etmekte aciz kaldığı birçok durumda namazın ışık saçan radyum 

madeni gibi hastalara bir direnç sağlayarak onları iyileştirdiğini belirtmiş ve namazın 

insanı güçlendirmek için günümüze kadar bilinebilen en büyük bir etken olduğunu ifade 

etmiştir.”264 

ABD’nin Iowa Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı uzman doktorun 65 yaş üzeri 

550 hasta üzerinde yapmış oldukları araştırmalarda, ibadet mekânlarına devam eden 

insanların, herhangi bir ibadet içinde bulunmayan ateist insanlara göre yüzde 35 daha fazla 

yaşadıkları müşahede edilmiştir. Düzenli ve sürekli olarak ibadethanelere devam eden yaşlı 

insanların, vücut bağışıklık sistemlerinin güçlendiği, bu sebeple böyle yaşlıların tansiyon 

ve damar tıkanıklığına maruz kalma riskinin daha az olduğu sonucuna varılmıştır.265  

Görüldüğü gibi namazın insan bedenine sağladığı sayısız pek çok faydaları vardır. 

Biz burada kısa ve öz olarak namazın hekimler tarafından da kabul edilen beden ve ruh 

üzerindeki bazı olumlu etkilerini izah etmeye çalıştık. Fakat burada unutulmaması gereken 

nokta namazı sırf sıhhi bir takım faydaları var diye kılmanın büyük bir hata ve gaflet 

olduğudur. Çünkü namaz Allah’ın rızasını kazanmak için yerine getirilmesi gereken bir 

ibadettir. 

Namazın bedende olduğu gibi ruh üzerinde de bir takım olumlu etkileri vardır. 

Psikologlar, insanın heyecan hayatında önemli yeri olan iki ritimden söz ederler. Bunlar; 

gerileme ve gevşeme ritimleridir. Normal bir kimsenin heyecan hayatı bu iki ritmin dengeli 

olmasına bağlıdır. Gerçekten, hayatı sürekli olarak bir gerginlik ritmi içinde tutmak, onu 

zehirlemek demektir. Onun için, her gerginlik ritminden sonra uygun bir gevşeme ritmine 
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girmek ve böylece hayatımızı dengelemek zorundayız. İşte namaz, insanı böyle bir acı 

dünyadan alıp ilâhi huzura ve sükûnete götürür. Dünyanın maddi ve manevi kirlerine 

bulaşmış insanı, önce bir dış temizliğe, sonra bir iç arınmaya yöneltir. 266 

İbadet sırasında psikolojik yapıda ortaya çıkan köklü değişmeler, kişilikte güçlü bir 

enerji transferine yol açar. Bunun etkisiyle dindar, duygusal anlamda zirve deneyimler 

yaşarken, kişiliğinde bütünlüğe yönelik güçlü bir yeniden yapılanma gelişir. Böyle bir 

aşamaya ulaştığı andan itibaren namaz kılan kişi, davranışlarını yaşadığı deneyimlerin 

tekrarına imkân verecek bir gönül rahatlığıyla kontrol eder. Bilerek ve şuurlu yapılan 

ibadetler, bir taraftan kendine has hareket ve pratikler yoluyla vücudun çeşitli bölgelerinde 

yoğunlaşan enerji fazlasını dağıtmakla; diğer taraftan ise psikolojik bünyede ortaya çıkan 

korku, endişe, düşünce bulanıklığı gibi olumsuz gelişmeleri engellemekle tedavide önemli 

bir rol oynar. 267 

Ruhi hastalıkların tedavisi, ruhsal bunalıma giren insanları, kendilerini bu bunalıma 

iten sebep veya sebepleri onları konuşturmak suretiyle içlerini dökmelerini sağlayarak, 

yani bir anlamda onları deşarj ederek sıkıntılarından ve dertlerinden kurtarmakla mümkün 

olmaktadır. Ruhi bunalıma giren bir insan kendisi için dert olan şeyi en güvendiği bir 

kimseyle paylaşmak ister. Bu ailesinden biri veya en yakın arkadaşı olabilir ya da ruhsal 

hastalıklarla ilgilenen bir psikiyatr olabilir. Sonuçta her kim olursa olsun kişi içini dökerek 

rahatlama imkânı elde eder. Bilim adamlarının son yıllarda bulmuş olduğu bu tedavi 

yöntemi aslında namazda kendiliğinden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla namaz bir anlamda 

başarılı bir ruhsal tedavinin ana ögelerinden biridir. Namazın meydana getirdiği rehavet ve 

ruhsal sükûnetin, tedaviye ait olmak üzere en büyük etkisi, günlük yaşamın baskısından 

oluşan asabî gerginlikleri en aza indirmesi, bazı insanlara sıkıntı veren streslerden 

koruması konusunda olmaktadır. Bu tedavide asıl olan şeyin kişinin güvendiği bir şahsa 

içini dökerek rahatlaması olduğunu söylemiştik. İşte namazla kişi, kendisi için en güvenilir 

olan yaratıcısı huzurunda durarak, gizli-açık her şeyin O’nun tarafından bilindiğinin ve 

bütün hastalıkların tek şifa vericisinin O olduğunun şuuruna vararak ruhsal bir rehavete, 

manevi bir doyuma ulaşmaktadır. Bazı çağdaş psikoterapi uzmanları rehaveti, ruhsal 

tedavide bir araç olarak kullanmaktadır. İnsan, genellikle rehaveti, alıştırma suretiyle 

                                                
266 Seyyid Ahmed Arvazi, Manevi Yönelişler, Burak Yay., İstanbul 1999, s. 152-153. 
267 Abdülkerim Bahadır, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yay., İstanbul 2002, s. 146-149. 
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öğrenebilmektedir. Namaz, bize rehaveti ve huzuru öğrenme konusundaki alıştırmayı en 

güzel bir şekilde sağlamaktadır. Fakat bizim burada, “rehavet” sözcüğüyle kastettiğimiz 

rahat ve uyuşuk bir hayat değil, huzurlu ve stressiz bir hayattır. Namazla meydana gelen bu 

ruhsal rehavet ve manevi doyum, genellikle namazdan sonra da devam etmektedir. İnsan, 

ruhsal olarak bu hal içinde iken, strese neden olan bazı iş ve durumlarla karşılaşır veya 

onları hatırlayabilir. Kişinin, namazla kazanmış olduğu bu durum onun performansını 

artırır. Strese neden olan durumlardan tedrici olarak kurtulma imkânı bulur. Ve manevi bir 

haz elde eder. Üstelik namazda bu tedavi günde beş kere tekrarlandığını düşünürsek bu 

ibadete huşu ile düzenli bir şekilde devam edenlerin rûhî hastalıklara yakalanma riskinin 

hemen hemen sıfıra indiğini görmemiz mümkün olacaktır.268 

2. Namazın Olumsuz Davranışları Engellemesi ve Günahkârlık 

Duygusunun Telafisi Üzerindeki Etkisi 

İnsanın Tanrı ile randevusu mesabesinde olan namaz, gün boyu yaratıcısının 

huzuruna çıkacak olan kişide bir denetim mekanizması oluşturur. Sürekli olarak kılınan 

namaz insanın iradesini güçlendirir. Bu şuura erişen insan olumsuz davranışlarda 

bulunmamak için elinden gelen gayreti gösterir.269 Bir bakıma namaz, bireyin herhangi bir 

zorlukla karşılaştığında yaratıcısının rahmet ve merhametine sığınmak için dayandığı bir 

duvardır. Kişi, namaz kılmakla Tanrı’nın rızasını kazandığı gibi “ Muhakkak ki namaz, 

kötü ve iğrenç şeylerden vazgeçirir.”270 ayetinde de ifade edildiği gibi her türlü kötülük ve 

çirkinlikten de uzaklaşır. 

Kişi ibadetlerini yerli yerince ve hakkını vererek yapmakla yaratıcısını gerçekten 

sevdiğini ispat etmiş olur. Böylece O’na yakınlaşır. Onunla beraber olur. İnsanın temel 

gereksinimlerinden olan sevgi duygusu en üstün şekliyle ilahi sevgide gerçekleşir. İlahi 

sevgiye ulaşmanın sağlıklı yollarından birisi de namazdır. Namaz fertte Tanrı sevgisini 

doğurur. Tanrı sevgisi de bireyi namaza yöneltir.271 Birey, namaz vasıtasıyla kendisinde 

oluşan Tanrı sevgisini kaybetmemek için olumsuz davranışlarda bulunmamaya özen 

gösterir. Ancak insanı da günahsız olarak düşünebilmek neredeyse imkânsız gibidir. 

                                                
268 Necati, Kur’an ve Psikoloji, s. 248. 
269 H. Emin Sert, Kur’an’da İnsan Tipleri, Bilge Yay., Konya 2005, s. 81. 
270 Ankebût, 29/45. 
271 Kasapoğlu, age., s. 14. 
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Normal şartlarda insan kişiliği alt benden gelen dürtü ve güdülenmelerin kabul ettiği değer 

ölçülerine göre, şekil alması suretiyle işler. İnanan bir insanın kişiliğinde ise üst benin 

değer ölçülerinin nihai belirleyicisi yüce varlıktır. İnanan bir fert, alt beninden gelen arzu 

ve istekleri Tanrı’nın koymuş olduğu değer ölçüleri uyarınca doyurmak ve kontrol altına 

almak durumundadır. Fakat insan, az veya çok üst benin buyruklarıyla alt benin istekleri 

arasında bir çatışma yaşar. Birey, her zaman alt benin isteklerini kontrol altına alamaz ve 

üst bene hâkim olan ilahi otoriteye karşı suç işlemiş olur. İşte bu suça günah denir.272 

Günlük yaşamımızda bilerek veya bilmeyerek az çok vicdanımızı karartmış olabiliriz. 

Böylece benliğimiz ve ruhumuz suçluluk ve aşağılık duygusuyla yaralanmış olabilir. İç 

varlığımızdaki bu suçluluk duygusu haberimiz olmadan şahsiyetimizi, benliğimizi zedeler 

ve yaralar.273 Yapılması gereken işlenen günahlardan pişman olup ilahi otoriteden özür 

dilemek ve tevbe etmektir. İşte bu amaca ulaşmada insana gerekli olan desteği ve yolu 

sağlayıp hazırlayacak olan en önemli unsurlardan biri namazdır.274  

Tanrı,  kitabında insanoğlunun niteliklerini şöyle belirtmektedir: “Doğrusu insan 

hırslı ve huysuz yaratılışlıdır. Başına kötülük geldi mi sızlanır, kendisine hayır dokununca 

da eli sıkı olur. Yalnız namaz kılanlar öyle değil. Onlar ki, namazlarını devamlı kılarlar. 

Mallarında isteyicilere ve yoksullara belirli bir hak tanırlar. Onlar ki hesap verme gününe 

inanırlar. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. 

Onlar ki, eşleri ve cariyeleri dışında kalanlara karşı ırzlarını korurlar. Eşleri ve cariyeleri 

ile olan münasebetleri yüzünden kınanmazlar. Fakat bundan ötesini arayanlar taşkınlıkların 

ta kendileridir. Onlar ki, uhdelerinde emanetlere ve sözleşmelere bağlı kalırlar. Şahitlik 

görevlerini doğru yaparlar. Namazlarını özenerek kılarlar. İşte onlar cennetin çeşitli 

tabakalarında ağırlanacaklardır.”275 Görüldüğü gibi yalnızca Tanrı için namaz kılan bir 

kimse nefsinin bayağı hallerinden kendini arındırmaktadır. Her türlü kötü eğilimlerden 

uzak durmaktadır. Yaratanın haram kıldığı ve kötü saydığı şeylere yaklaşmamaktadır. 

Çünkü onun ruhunda, yüce varlığın kendisini her daim gözettiği şuuru yer etmiş 

bulunmaktadır. Nefsi, içinde bir kötülük geçirdikçe var oluş nimetini kendisine bahşeden, 

iman etmiş olmakla onu değerli kılan ve namaz aracılığıyla kendisi ile karşı karşıya gelme 

                                                
272 Kasapoğlu, age., s. 31. 
273 Senih, age., s. 71. 
274 Kasapoğlu, age., s. 32. 
275 Mearic, 70/19–35. 
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şerefini kendisine lütfeden sonsuz güç sahibini hatırlayarak kötülük işleme noktasında 

nefsine dur diyecektir. Zira namaz kılan bir kimseyi, kötü mizaca sahip bir insan olarak 

tezahür etmek mümkün değildir. Ateşle barutu bir arada tutmak nasıl imkânsızsa, namazla 

her türlü çirkinlik ve kötülüğü de bir arada düşünmek o kadar imkânsız ve saçmadır 

Namaz, bireyin olumsuz davranışlardan uzak durmasını sağladığı gibi günahkârlık 

duygusunun telafisi üzerinde de kişiye olumlu etkilerde bulunur. Birey, namaz sayesinde 

hata ve günahlarının farkına vararak tevbe ve istiğfarda bulunur. Nitekim İslam’ın temel 

kaynakları olan Kur’an276 ve hadislerde277 bu durumu sıkça vurgu yapılır. İşte gerek 

Kur’an’da gerekse hadislerde belirtildiği gibi namaz hem günahlara keffarettir, hem de 

kişiye iyilik ve ihsanı telkin ederek kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bu ibadet, 

sadece insandaki olumsuz kişilik özelliklerini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda 

onu takva ve ihsan sahibi yapma, sabırlı, olgun, ağırbaşlı, mütevazı bir insan haline 

getirme gibi olumlu kişilik özellikleri ile de donatır.  

3. Namazın Zaman Bilincinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi 

İbadetlerin zaman şuurunu yerleştirme gibi bir yönü de vardır. Şöyle ki; namaz, 

oruç gibi ister bedenle yapılanlar olsun; zekât gibi ister malla yapılanlar olsun bütün 

ibadetlerde belirlenmiş bir zaman unsuru ve şartı vardır.278 Birçok ibadet mekânla 

sınırlandırılmadığı halde istisnasız bütün ibadetler zaman ile sınırlandırılmıştır. 

İslamiyet’te cemaatle kılınan namazda başlama tekbirine ulaşamayanın sevaptan mahrum 

olacağı esası vardır. Hâl böyle olunca başlama tekbirine yetişip yetişememe bir saniyelik 

bir iş olarak karşımıza çıkar. Böylece bir saniye İslam’ın kendine verdiği değer yüzünden 

inananların şuurunda bir çağ kadar büyüyecek ve değer kazanacaktır. Bu durum ise 

insanların hayatlarında bir saniyeyi değerlendirecek şekilde dakik olmalarını 

sağlayacaktır.279 İşte ibadetlerdeki bu zaman şartı, her şeyden önce insanda zaman şuurunu 

yerleştirmeyi ve ona zamanın değerini hatırlatmayı hedef almıştır. Mesela namaz, insana 

günde en az beş defa akıp giden zamanı hatırlatmaktadır. İbadetlerdeki bu zaman unsurları 

                                                
276 Bkz. Al-i İmran, 3/193. 
277 Bkz. Tirmizi, Mevâkît, 46; Müslim, Tahâret, 7;  Ebû Dâvûd,  Salât, 9; Buhârî, Mevâkît, 6;  

Müslim, Mesâcid, 282, Tirmizî, Emsal, 5; Müslim, Taharet, 32; Buhari, Mevâkît, 4.  
278 Bayraktar, age., s. 60. 
279 Daryal, age., s. 58-59. 
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aynı zamanda da insanın bizzat kendisinin de ibadetleri gibi zamanla sınırlı, geçici bir 

varlık olduğunu hatırlatmaktadır.280    

Manevi disiplinin yanı sıra namaz günlük hayata da bir düzen getirmektedir. Şöyle 

ki, sabah namazı, güne erken başlama, maddi ve manevi bir güç ile gün boyunca bireyi 

motive etme, her işin Tanrı’nın rızasına ve emrine göre yapılarak zararlı işlerden uzak 

durulması hususunda faydalar sağlamaktadır. Öğle namazı, Allah’ı ve âhiret gününü 

hatırlatarak dünyevi sorunlarla uğraşılmasını engellemekte ve her şeyin bu dünyadan ibaret 

olmadığını bu dünyanın fânî, âhiretin ise bakî olduğunu hatırlatarak da dünya ve âhiret 

dengesinin kurulmasını sağlamaktadır. Günün sonuna doğru yaklaşıldığının bir habercisi 

olan ikindi namazı, işlere bir çeki düzen verilmesini ve günlük meşgaleler arasında bir 

nefes alma imkânını gerçekleştirmektedir. Günün bittiğinin habercisi akşam namazı, gün 

içerisinde yorulan bedenin dinlenmesini sağladığı gibi, Tanrı’nın emrini hatırlatarak da 

sağlıklı bir şekilde düşünülüp karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Günün sonunda eda 

edilen yatsı namazı ise adeta günlük hayatın bir muhasebesidir. Gün içinde yapılan 

yanlışların farkına varılmasını ve yapılan bu hatalardan dolayı tevbe ve istiğfar edilmesini 

sağlar. Aynı zamanda kişiye gününü sağ salim bir şekilde sona erdirdiği için yaratıcısına 

şükretme imkânı da verir.281 

Sonuç olarak, hayatını yaşanabilir kılmak isteyen bir kişi ibadetine önem vermeli,  

özellikle namazını vaktinde kılarak her vaktin ilahi feyzine mazhar olmalıdır. Hayatının 

bütün faaliyetlerinden sorumlu tutulduğunu da hiç aklından çıkarmayarak devamlı uyanık 

bir vaziyette bulunmalıdır. Şu bir gerçektir ki, insanın müptela olduğu en kötü şey, vaktini 

iyi değerlendirememesi ve bir daha ele geçmeyeceğini bilmeden onu heba etmesidir. 

Birçok kimse, vaktini ve dolayısıyla hayatını boşa geçirir. Eline geçen fırsatları 

değerlendiremez. İşte namaz bu noktada devreye girerek kişide zamanın su gibi geçtiğini 

ve giden zamanın bir daha geri döndürülmeyeceğine dair bir his uyandırır. Hayatın bir 

düzene ve disipline sokulmasına yardımcı olur. Namazlarını devamlı ve düzenli bir şekilde 

kılan kimselerde de bu ilahi uyarı ömürleri boyu devam eder. Ve huzurlu, mutlu bir hayat 

sürerler. 

                                                
280 Bayraktar, age., s. 61. 
281 Şentürk, agm, s. 50–52. 
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4. Namazın Sorumluluk Bilincinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi 

Ömrümüzün her safhasında Tanrı’ya itaat etmemiz gerektiğinden 

sorumluluğumuzun ne olduğunu bilmemiz ve bunu namaz ve diğer ibadetler vasıtası ile 

ortaya koymamız kaçınılmazdır. Kur’an-ı Kerim’de Tanrı, namaz kılan bireylere, 

“Şüphesiz ben Allah’ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni 

anmak için namaz kıl.”282 buyurarark, ibadetin sadece kendisi için yapıldığını, kişinin 

huzuruna geldiği vakit, O’nun varlığını, birliğini, eşsizliğini hatırlayıp kendisini bunlardan 

sorumlu hissetmesi gerektiğini aksi halde kıldığı namazın şekilden ibaret olduğunu haber 

vermektedir. Kişinin sorumluluklarından dolayı hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesi 

yapmasını istemektedir. Fakat insanda sorumluluk bilinci oluşmamışsa, Tanrı’nın 

emirlerini yerine getirmesi mümkün olmaz. Bu tıpkı görevini onaylayan fakat onu yerine 

getirmeyen bir kişinin durumuna benzer. Ordu teşkilatındakiler yapacakları işlerin 

kendilerine nasıl titizlikle öğretildiğini iyi bilirler. Gün ve gece boyunca çeşitli aralıklarla 

bir boru çalınır ve kısa sürelerle talim yapılır. Bunun amacı uyarmak ve verilen emirlerin 

yerine getirilmesini sağlamak içindir. Bu yöntem tembelleri ve başarısızları ortaya çıkarır. 

İşte namaz da bizi günde beş defa çağrı yaparak uyarır. Ezanı duyan insanlar çabucak bir 

araya gelip Tanrı’ya ibadet etmeye hazırlanırlar. Ezan duyup da tepki göstermeyenin 

durumu ise Tanrı’nın ordusu içinde hiçbir işe yaramayan bir nefer gibidir.283 

Kur’an-ı Kerim’de hakkıyla namaz kılan bireylerin Tanrı’nın azabından korktukları 

ifade edilmiştir.284 Namaz kılan kişiler, hesap gününe inanarak, Tanrı’nın azabından 

korktukları için, davranışlarını devamlı kontrol ederek sorumluluklarını hatırlarlar. 

Yaptıkları her işin yüce varlığa layık olmasına özen gösterdiklerinden dolayı sürekli 

uyanık, tedbirli bir psikolojik yapı içersinde bulunurlar.285 Zaten Kur’an-ı Kerim’de de 

Tanrı’ya karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireylerin en önemli özelliklerinin, namaz 

hususunda dikkatli ve devamlı olmaları ve namazlarını dosdoğru kılıp onu muhafaza 

etmeleri olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda takva sahibi gerçek bir müslüman yaratanın her 

zaman ve her yerde kendini gözettiğinin farkında olan, kötülüklerden uzak duran, kendine, 

Rabbine ve “Namaz kılan kişilerin, sahip olduğu mallar üzerinde, yardım isteyenlerin ve 
                                                
282 Taha, 20/14. 
283 Ebu’l-Â’la Mevdudi, Gelin Müslüman Olalım, (Çev. F. H. Türedi), Pınar Yay., İstanbul 2002, s. 126. 
284 Bkz. Mearic, 70/26–27. 
285 Yazır, age, C. 8, s. 340. 
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maddi şeylerden yoksun olanların, hak sahibi olduklarını kabul ettikleri”286 ayeti gereği 

etrafındakilere karşı da sorumluluklarının bilincinde olan kimsedir. 

Sonuçta bütün ibadetlerde olduğu namaz ibadeti de, sorumluluk bilincinin 

gelişmesini, nefis muhasebesini, kişinin vicdanı ile baş başa kalmasını ve bilinçli bir 

ölçüde içe dönmesini sağlar. Böylece kişiye kendini tanıma fırsatı da verir. İbadet 

yapmamaktan dolayı ruhları aç nice insanlar vardır ki, medeniyetin bütün lüks ve konforu, 

ellerindeki servet ve imkânlar onları mutlu etmeye yetmemiştir. İç huzurdan yoksun olan 

bu biçareler, vicdanları ile baş başa kalmaktan korkarlar. Onların çılgınca eğlence ve 

kahkahaları iç varlıklarında tutuşan yangını maskelese bile kendilerini için için 

kemirmekten asla kurtaramaz. Hatırdan çıkarmamak gerekir ki; ruhun da bedenin de birçok 

ihtiyaçları vardır. Ruh yaralarına merhem olan ilahi emirler yerine getirilmedikçe ibadet ve 

dualarla içimizi aydınlatmadıkça ne içimizin kasveti kaybolur ne de dünya ve âhiret 

mutluluğuna kavuşabiliriz.287 

5. Namazın Travmatik Tecrübeler Karşısındaki Telafi Etkisi 

Hayatta iyi ve güzel olaylarla karşılaşılabilindiği gibi, Tanrı’nın bir tecellisi olarak 

belâ ve musibetlerle de karşı karşıya kalınabilir. Namaz, bireye hayatının yorucu ve çetin 

anlarında dünyevi bir takım zorluklar karşısında yardım edecek psikolojik bir güç 

kazandırır.288 Her sıkıntı, belâ ve musibetle karşılaşıldığında yaratıcıya yönelerek O’ndan 

rahmet ve merhamet istemekle bir taraftan Cenab-ı Hakk’ın rızası kazanılırken diğer 

taraftan da bu zorluklara karşı sabretme gücü elde edilmektedir. “Ey iman edenler! Sabırla 

ve namazla yardım dileyin! Şüphesiz bu, huşu duyanlardan başkasına ağır gelir.”289 “Ey 

iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin! Şüphesiz Allah sabredenlerle 

beraberdir.”290 Kur’an’da geçen bu ayetlerde de olduğu gibi “sabır” ve “namaz” birlikte 

zikredilmekte ve böylece bu iki kavram arasındaki ilişkiye işaret edilmektedir. Gerçekten 

sabır ve namaz, inanan bir kimsenin en belirgin iki hasleti olmalıdır. Çünkü bu ibadet, 

sabrı kuvvetlendirip, irade gücünü harekete geçirme yoluyla davranış, duygu ve 

düşünceleri kontrol etmeyi sağlamakta ve kötü duygu, düşünce ve davranışların olumsuz 
                                                
286 Mearic, 70/24–25. 
287 Senih, age., s. 73-74. 
288 Kardavi, age., s. 313. 
289 Bakara, 2/45. 
290 Bakara, 2/153. 
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etkilerini pasifize ederek dışa yansımasına engel olmaktadır. Namaz sayesinde sabır ve 

irade gücünü motive eden birey, kendi özdenetimini yaparak davranış ve dürtülerini 

kontrol etme, irade gücünü motive etmesi yönüyle kaza ve felâketler ile başa çıkma, öfke 

ve cinsellik gibi dürtülerine yenilmeme, engel olunması mümkün olmayan elem ve 

kederleri sükûnet ile karşılayabilme, hayatı paylaştığı bütün insanların olumsuz 

davranışları karşısında kendini kontrol etme mekanizmasını motive ederek sabır ve irade 

gücünü periyodik olarak geliştirme imkânı elde etmektedir.291 Böyle kişiler de, kuvvetli bir 

iradeye sahip oldukları için hiçbir kimsenin esiri olmayacaklardır. Kuvvetli şahsiyet 

yapıları ile güç sahibi bireyler olacaklardır.292  

Kâmil bir müslümanın iki önemli hasleti olan namaz ve sabır ilişkisi hususunda 

Seyyid Kutub şu tespitler de bulunmaktadır: “ Kur’an da sabır tekrar tekrar edilir, zira 

Allah’ü Zül-Celâl, insanların bunca nefsanî arzu ve isteklerin baskısı altında doğru 

istikamette yürümelerinin zorluğunu, bunca çekişmeler içinde ve engeller karşısında hak 

davasını hâkim kılmanın azametini, fertlerin gerilen asapları, iç ve dış düşmanlara karşı 

bütün yardımcı kuvvetleri uyanık tutmanın zorluğunu çok iyi biliyor ve o yüzden bunlara 

karşı sabırlı olmayı öğretiyor. Allah’ın emirlerine karşı sabır!.. Hakk’a karşı gelenlerle 

cihat etmek için sabır!.. Batılın çığırtkanlığına ve yayılışına karşı sabır!.. Nefsin sufli 

arzularına karşı sabır!.. İnsanların inatçılığına ve sapıklığa meyline karşı sabır!.. Eğer 

meydanda tayin edilmiş bir müddet, iyi hazırlanmış bir yol azığı yok ise, zaman uzayıp 

zorluklar artınca sabır azalır veya tükenir. Bunun için yüce Allah Kur’an da sabırla namazı 

aynı paralelde zikrediyor. Namaz kurumayan bir kaynak ve hazinedir. Sabır ipi yalnız 

namazla uzar ve namazla olduğu müddetçe kopmaz. Namaz, sabra Allah’ın rızasını, tatlı 

yüzü, iç huzuru, güveni ve yakîni ekler. Karşılaşılan iş, insanoğlunun zayıf takatini aşınca, 

mutlaka o büyük varlıktan yardım dilemek mecburiyetindedir. Nefsanî arzuları yenmenin, 

hak yolda azimle yürümenin ve zulümle cihad etmenin zorlaştığı zamanlarda insanoğlunun 

o ezeli ve ebedi güce sarılmaktan (namazla yardım dilemekten) başka çaresi yoktur. Şu 

sınırlı ve fâni hayatta yollar uzayıp şiddetle artar, hedefe bakınca henüz ön belirtilere bile 

rastlamadığı ve ömrün zevale doğru yöneldiğini gördüğü zamanlarda elbette o bitmez 

tükenmez ilahi kuvvete (namaz) sarılmak mecburiyetini duyar. Şer hareketlerinin yayıldığı, 

hayırlı faaliyetlerin gizlendiği, ufukta ışık belirtilerinin görülmediği, yolda işaretlere 
                                                
291 Akseki, Ahlâk Dersleri, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1968, s. 168–169. 
292 Şentürk, age., s. 35. 
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rastlanmadığı zamanlarda, elbette yöneliş yalnız O’na sabır ve irade gücünü geliştirerek 

olacaktır. İşte bu gibi dar zamanlarda namazın gerçek hüviyeti ortaya çıkar. Namaz; bir 

zerrecik damlayla, bitmez tükenmez derya arasında buluşma yeri ve zamanıdır. Namaz; 

fâni olan şu insanoğlunun, bu daracık kara parçasının sahasından uçup kâinatı kuşatan ilahi 

kudretin sahasına süzülüşüdür. Namaz; kızgın çöl güneşinin altında serin bir ağaç gölgesi 

gibidir. Namaz; üzgün ve yorgun gönüllerin, şefkatli bir el tarafından okşanışıdır. Bunun 

için efendimiz (sav) zorluklarla karşılaştığı, işinin çok olduğu yorgun zamanlarda, gönlünü 

ilahi haşyetin derinliklerine bırakmak için ‘ Bizi ona (namaza) çağır ya Bilal’293 derdi.” 

İşinin çok olduğu yorgun zamanlarında gönlünü ilahi haşyetin derinliklerine bırakmak için 

namaz kılardı.294 

Netice itibariyle namaz, her türlü bela ve musibetlere katlanma, bunların Tanrı’nın 

bir tecellisi olduğuna inanma ve onlarla başa çıkma gibi insana bir takım psikolojik 

olgunlaşmanın bir itici gücü olarak değer kazandırmaktadır. Namaz ibadeti sayesinde 

özdenetim yeteneğini harekete geçiren insan, sabır ve irade gücünü geliştirerek kötü 

eğilimli arzu, istek ve meyillerini engeller ve düzene koyar. Alçakgönüllü ve mütevazı bir 

kişiliğe sahip olur. Bu sayede insan, namazla güzel bir ahlâk için gerekli olan gelişmiş bir 

şahsiyet ve irade gücünü elde ederek, kötü sayılan davranışlardan da uzaklaşır.295 

6. Namazın Verilen İyiliklere Karşı Minnet Duygusunun 

Gösterilmesindeki Etkisi 

Şükür, Allah’ın vermiş olduğu sonsuz ikram ve lütfa karşı beden, dil, kalp ile nimet 

sahibinin şükran ve minnet duyguları ile övülmesi demektir.296 Kişi, güzel bir usûl ve 

uygun sözlerle yaratıcısına duyduğu şükran ve minnettarlığı namaz aracılığıyla ortaya 

koyar. Tanrı’nın büyüklüğünü ve yüceliğini ve verdiği nimetleri gereği gibi düşünen bir 

insan, tarifi mümkün olmayan heyecan, coşkunluk ve minnettarlık içinde kalır. İşte her 

secde bu heyecan ve minnettarlığın bir ifadesidir.297 

                                                
293 Ebû Dâvud, Edeb, 86. 
294 Kutub, age, C. 1, s. 293–295. 
295 Bayraktar, age., s. 22–23. 
296 Gazali, age, C. 4, s. 642–643. 
297 A. Mevlüt Kaya, Büyük Dua Kitabı, Dergâh Ofset, İstanbul 1999, s. 23. 
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Şükür çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. Dil ile kalp ile ve beden ile şükür. 

Bunlardan dil ile şükür, günde beş defa namaz esnasında tekbir getirilirken yaratanın 

büyüklüğünü ve yüceliğini ifade etmekle (Allahü Ekber); kıyamda okunan “Sübhaneke” 

duasıyla Tanrı’yı yaratılmışlara ait her türlü eksik sıfatlardan tenzih etmekle; kıyamdan 

sonra okunan ve adeta Kur’an’ın fihristi olan “Fatiha” süresi ile yüce varlığa hamd etmekle 

ve O’nu övmekle, rükû ve secde de Cenab-ı Hakk’ı yaratılmışlara ait her türlü eksik ve 

sıfatlardan tenzih etmekle (Sübhane Rabbiye’l Azim-Sübhane Rabbiye’l Âla); rükûdan 

kalkarken, şükrün, övgünün ve minnetin yalnızca tanrıya ait olacağını demekle (Rabbena 

Leke’l Hamd) ve ka’de de (dua oturuşu) iken getirmiş olunan kelime-i şahadetle olur. Kalp 

ile şükür, nasıl ki bir kimsenin imanının geçerli olması iman ettiğini dil ile ikrardan ziyade 

kalp ile tasdik etmesinden geçiyorsa ibadette de asıl olan kişinin dil ile ikrar ettiklerini 

kalbine yerleştirmesidir. Bu da ancak namazı huşû ile kılmakla mümkün olur. Bir kimse 

namazı sadece şekillerden ibaret sayıp, manaya önem vermezse yani namazda; kıyamda, 

rükûda, secdede, ka’de de okumuş olduğu dua ve sürelerin anlamları üzerinde düşünmeden 

sadece okur geçerse yaratıcısına olan kalbi ile şükür vazifesini yerine getirmiş sayılmaz. 

Beden ile şükür ise, kişinin dili ikrar ettiği ve kalbi ile tasdik ettiği şeyleri organları ile 

ibadet ederek nimet verene şükretmesidir.  

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hakk “ Siz beni anın ben de sizi anayım.” buyurmakla 

şükür ile hamdin tek taraflı yapılmadığını, verilen ikram ve nimetlere karşı şükrederek 

kulluk vazifesini yerine getiren bireye, kendisinin de şükran, övgü ve minnet ile karşılık 

verdiğini ve karşılıklı bu şükür alış-verişi sayesinde de kulları ile kendi arasında ideal bir 

ilişki biçiminin olacağını vurgulamaktadır.298 Nitekim peygamber efendimiz de gelmiş 

geçmiş bütün günahları affedildiği halde geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılması, 

kendisine bu durum sorulduğunda da “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı? diye cevap 

vermesi299 bilhassa şükür noktasında inananlara çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. İşte 

bu yönüyle namaz, kulun yaratıcısına şükür ifadesini sunmak için çok iyi bir vasıta ve 

bütün şükür çeşitlerini içine alan kapsamlı bir ibadettir. 

                                                
298 Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlâki Kavramlar, (Çev. S. Ayaz), Pınar Yay., İstanbul 1997, s. 267. 
299 Müslim, Münafikûn, 79–80. 
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7. Namazın Manevi Yoğunlaşma Üzerindeki Etkisi 

Namaz, kişinin yaptığı en hayırlı ve en faziletli bir ibadet olup, geçici arzulardan 

uzaklaşarak Tanrı ile manevi bir ilişki kurulmasına bir vesiledir. Özellikle namazdaki 

secde “Secde et ve yaklaş.”300ayetinde ve “Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secdeye 

varmış olduğu hâldir. Artık secdede duayı çokça yapınız.”301 hadisinde belirtildiği gibi 

Tanrı’ya gösterilen saygı ve tevazuun en yüce ve en mükemmel bir ifadesidir.  

Kişi, nasıl ki namazının geçerliliğine mani olacak vücut temizliği, namaz kılınacak 

yerin ve elbiselerin temiz olması gibi şeylere riayet ederse aynı şekilde niyetini de dünya 

meşgalelerinden uzak tutmaya çalışmalıdır. Bu sebepten dolayı bireyin, “Ey iman edenler! 

Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.”302 ayeti gereği 

namaz için zihni durumunun en huzurlu olduğu bir zamanı seçmesi gerekir. O andaki zihni 

durumu sağlıklı olursa, Tanrı’ya yalvarışındaki uyanıklığı, O’na ihlâsla ibadet etme 

hususunda daha duyarlı olur. Bu hususu İmam Gazali şöyle dile getirmektedir: “Kalbin 

huzuru namazın huzurudur. Bu ruhun en az derecesi de tekbir anındaki huzurdur. Artık 

bundan noksanı olursa boş demektir. Ne kadar çoğalırsa o nispette namazın nüzleri 

arasında ruh yayılır. Yalnız iftitah tekbirinde huzur bulunan fakat diğer unsurları gaflet ile 

geçen namazda son nefesini yaşayan hasta gibidir. Allah’ü Teala’dan güzel yardımlar 

niyaz ederiz. Hariçten gelenler, gördüğü ve duyduğu şeylerden olur. Bunlar bazen insanın 

himmetini süratle kendi taraflarına çeker ve onu diledikleri gibi kullanırlar. Sonra ondan da 

başka bir fikir doğar ve böylece devam eder. Görmek düşünmeye düşünmekte diğer 

fikirleri hatıra getirmeye sebep olur. Himmeti yüce, irade ve niyeti kuvvetli olan kimseleri 

gözlerinin gördüğü şeyler meşgul etmez. Fakat zayıf kimseleri, görülen şeyler kendisine 

çekip, düşüncelerini dağıtır. Bunun çaresi gözü namazda meşgul etmemek, karanlık yerde 

namaz kılmak ya da gözü önünde kalbi meşgul edecek bir şey bulundurmamaktır. Dâhili 

sebeplere gelince, bunlar daha zordur. Zira himmeti dünya vadilerinde çalkanan kimsenin 

fikri bir nokta da durmaz, bir yandan diğer yana uçuşur. Gözleri kapamak ona bir kâr 

sağlamaz. Çünkü daha önce gönlünde topladıkları onun için meşgale olmaya kâfidir. 

Bunun kurtuluş çaresi; daima gönlünü, okuduğu şeyin manasını anlamaya zorlamak ve 

başka şeylerden alıkoyarak oraya bağlamaya çalışmaktır. Bunun içinde yapılacak şey, 
                                                
300 Âlak, 96/19. 
301 Müslim, Salât, 215. 
302 Nisa, 4/43. 
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iftitah tekbirinden evvel, âhireti hazırlamak ve her şeyin Allah’ın huzurunda duracağını 

düşünmek ve bu suretle, kendisini meşgul edecek şeyleri namazdan önce gönlünden 

çıkararak gönlünün meyledeceği bir meşgale içinde bırakmamaya gayret etmek suretiyle 

nefsine yardımcı olmaya çalışmaktır. İşte düşünceleri önlemenin yolları bunlardır. Eğer bu 

teskin edici ilaçlarla tedavi edilmezse bunun çaresi hastalığı kökünden yok edecek ihlâs 

ilacını kullanmaktır. O da kalbin huzuruna mani olan şeylerin neler olduğunu araştırmaktır. 

Şüphesiz bunlar kendisinin muhtaç olduğu şeyler olup bunlara ihtiyacı da şehevi 

bakımdandır. İşte bu şehevi arzulardan vazgeçmek için nefsini cezalandırır. Düşünce 

hastalığı kökünden böyle tedavi edilir. Başka usul fayda vermez. Yukarıda anlattığımız 

teskin edici ilaçlar ve aklı başına almaya çalışmak, zayıf şehvetlerde ve kalbe yerleşmeyip 

etrafında dolaşan düşüncelerde tesirli olabilir. Yoksa kökleşmiş şehvetlere tesir etmez. 

Onlar seni cezp eder. Sen onları cezp edersin. Derken onlardan biri sana galebe çalar ve 

bütün namazın onun meşgalesiyle geçmiş olur. Şehvetler çeşitlidir. Bunlardan korunabilen 

pek az insan vardır. Şehvetlerin çokluğuna rağmen onları bir esasta toplamak mümkündür. 

O da bütün hataların başı noksanlıkların kökü ve fesadın kaynağı olan dünya sevgisidir. 

Âhirette ve âhiret yolculuğuna azık olmaya yarayacak şekilde olmayan dünya sevgisi, 

kimin kalbini istila ederse namazda yalvarışın lezzetini alacağını sanmamalıdır. Çünkü 

dünyalıktan zevk alan kimse Allah’tan ve O’na yakarıştan zevk alamaz. Kişinin himmeti, 

gözünün dikildiği noktadır. Eğer gözü dünyalıkta ise himmeti de dünyalıktır. Fakat 

bununla beraber mücadeleden geri kalmamak, gönlünü namaza bağlamak ve mümkün 

olduğu kadar meşgale sebeplerini azaltmak lazımdır. İşte acı ilaç budur. Acı olduğu için 

insan tabiatı onu sevmez ve bu suretle hastalık müzmin halde sürer gider. Netice de derdin 

devası da güçleşmiş olur. Hatta birçok salih, huzur içinde yalnız iki rekât olsun bir namaz 

kılmaya gayret eder, ona da muvaffak olamazlar. Böylece artık bizim gibiler için huzur 

içinde ve hatıra hiçbir şey gelmemek şartıyla iki rekât namaz kılmak ümidi kalmaz. Keşke 

namazımızın yarısı veya üçte biri vesveseden salim olsa….303 

Sonuç olarak hepimiz için gerekli olan ilk şey Tanrı’nın kulları olduğumuzu sürekli 

hatırlamak ve hayatımızın her anını O’na adamaktır. Bu şuuru canlı tutmak ve geliştirmek 

kolay bir görev değildir, çünkü Gazali’nin de belirttiği gibi, insanın içinde sürekli insana 

vesvese veren, onu saptırmaya çalışan nefsanî arzuları ve şeytan vardır. Bu vesveselerden 
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de kişi ancak Tanrı’nın kulu olduğunu sürekli hatırladığı sürece kurtulabilir. İşte bunu 

gerçekleştiren de namazdır. 

9. Namazın Ahlâkî ve Terbiyevi Fonksiyonu 

İmanın ve ibadetlerin insan ahlâkı üzerinde çok büyük tesirleri vardır. İnsanda her 

türlü hayır, hak ve fazilet, iyilik ve güzellik duyguları kutsal varlığa iman ve ibadetle 

gelişir. İbadetlerin içinde özellikle namazın insan hayatında ve ahlâkı üzerinde çok mühim 

bir yeri bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Tanrı, namazın insanı her türlü fenalık ve çirkin 

işlerden koruduğunu, ona ahlâki ve terbiyevi birçok faydalar sağladığını “Sana vahyedilen 

kitabı oku. Muhakkak ki namaz, hayâsızlık ve fenalıktan alıkoyar.”304 ayetiyle 

bildirmektedir. Bu hususla ilgili olarak Hz. Enes’ten gelen bir rivayette, bir genç Hz. 

Peygamber (sav)’in arkasında namaz kılar, sonra her türlü kötülüğü yapardı. Bu durum 

efendimize arz edilince buyurdular ki; “O’nun namazı, bir gün kendisini fenalıktan 

vazgeçirecektir.” Aradan çok zaman geçmedi ki o genç, tevbe etti ve iyi bir hâl sahibi 

oldu.305 Ayet ve hadislerde de görüldüğü gibi namaz insanı her türlü fenalık ve çirkinlikten 

alıkoymaktadır.  

Üstat Şeyh Ebu’l Hasen en-Nedvi namazın ahlâka tesirini şöyle açıklamaktadır:  

“Kelime-i Tevhidden sonra namazdan başka nefsi, çirkin ahlâktan, kötülüklerden ve 

ruhsatlardan faydalanmaktan alıkoymada daha etkili bir şey yoktur. Bunun için Allah Teâla 

şöyle buyuruyor:’ Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, 

hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. 

Allah yaptıklarınızı bilir.’306 Bu şekilde namaz, sahibini bir cihetten diğer bir cihete, bir 

zevkten diğer bir zevke, bir istekten diğer bir isteğe, bir fikirden diğer bir fikre ve düşük 

işlerden yüce işlere yöneltir. İmanı ona sevdirir ve kalbinde süsler. Küfürden, günahlardan 

ve isyandan nefret ettirir. İşte namaz böyle gerçekleşirse, tesiri hayata yansır, samimiyet ve 

kuvveti artırır. Bu yüzdendir ki, Şuayb (as)’ın kavmi tevhide, fazilete, takvaya, üzerinde 

bulundukları zulüm, pislik ve haksızlığa karşı çıkmaya davet ile karşılaştıklarında, Şuayb 

(as)’ın hayatına yönelerek bu değişimin ve farklılığın kaynağını araştırmaya başladılar. 

Nitekim bu, kendi içlerinden, kendi kavimlerinden, kendi beldelerinden doğup yetişmişti. 
                                                
304 Ankebût, 29/45. 
305 Kadı Nasuriddin Beydavi, Ebi Said Abdullah İbn Ömer b. Muhammed Şirazi, Envaru’t-Tenzil ve 

Envaru’t-Te’vil, Daru Tabatil Amire, Mısır 1968, C. 4, s. 139.  
306 Ankebût, 29/45. 
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Onun kendilerine karşı olan bu mücadelesinin mahiyeti ne idi? Onun hayatında görüp şahit 

oldukları namazdan daha belirgin bir şey bulamadılar. Namazın güzelliği ve uzunluğuna 

taaccüp ederek dediler ki: ‘Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını (putları), yahut mallarımız 

hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen 

yumuşak huylu ve çok akıllısın.’307 İşte bu kıssada da görüldüğü gibi namaz, ameli 

düzelten bir ahlâk okuludur. Nefiste bir zapt edici olarak, düzenliliği sevmek için nefsi 

eğitir. Hayatın meselelerinde ince düzenlemeler yaptırır. Kişi onunla ağırbaşlılık, 

yumuşaklık, sakinlik ve vakar hasletlerini öğrenir. 

Ahlâk açısından en tehlikeli hastalıklardan birisi de kibir ve gururdur. Kavgaların, 

çirkinliklerin ve nefretlerin temelinde hep gurur ve kibir yatmaktadır. İşte namazın ahlâken 

bir faydası da fiilen kibri ve gururu kırmaktır. Bilhassa namazda secdenin kibre olan 

mühim tesirinden dolayıdır ki, böyle kimseler, kişinin Tanrı’ya en yakın olduğu ve 

namazın en ziyade kısmı olan secdeye itiraz ederler. Çünkü Tanrı için alınlarını yere 

koymak onların kibir damarlarına pek fena dokunur. Bu gafil insanlar, bir gün gelip de o 

alınlarının toprağa karışacağını hiç düşünmezler. 

Namaz ayrıca inanan kimsenin o ana gelene kadar işlediği hata ve günahların 

farkına varması ve bunlardan af dilemesi için ele geçmez bir fırsattır. Böyle bir fırsatı 

değerlendiren kimse kendi kendini hesaba çeker. Rabbinden af ve bağışlanma diler. Ve 

Kur’an’ın diliyle adeta şu ifadeleri kullanır: “Ey Rabbimiz artık bizim günahlarımızı 

bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al.”308 Diğer taraftan namaz kılan 

fert, bir yandan namazını daha mükemmel bir hale getirmeye çalışırken, bir taraftan da 

salih ameller işleyerek, iyilik ve hasenatlarda bulunarak kötülüklerini örtmeye çalışır. 

Kuran’da bu hususa şöyle işaret edilmektedir; “Gündüzün iki tarafında, gecenin de 

gündüze yakın saatlerinde, dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler, kötülükleri giderir. Bu 

iyi düşünenlere bir öğüttür.”309 Ayet namazın kötülükleri gidermesinden, ahlâka olan 

etkisinden bahsetmektedir. Demek ki namaz, insanların ahlâki düzeylerini yükseltmek, 

onları iyilik yapmaya yönlendirerek olumsuz karakter özelliklerini silmeye çalışmalarına 

yardımcı olmak ve toplum tarafından kabul görmeyen kötü davranışları ortadan kaldırmak 
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için en önemli vasıtadır.310 Bu yüzden İslam dini ibadetler içinde namaza ayrı bir önem 

vermiştir. Namaz sayesinde birey, toplumsal sorunlara daha duyarlı, toplumu ayakta 

tutacak ahlâki değerlere daha uyumlu ve toplumsal uyum ve uzlaşma yönleri daha yüksek 

olacaktır. 

Fakat burada önemle durulması gereken husus, ferdin ibadetlerini şuurlu ve ahlâki 

olgunluğa erme çabasıyla yapmış olmasıdır. Kişiyi ahlâken yükseltmeyen ve yaşadığı 

topluma faydalı bir fert olmasını sağlayamayan ibadetler boşuna bir yorgunluk ve dinen 

beklenen gayeye uygun olmayan bir takım hareketlerden ibarettir. Namaz insanı temizliğe, 

disipline ve programlı çalışmaya alıştırır. Fakat asıl gayesi kişinin Tanrı’ya yakınlaşmasını 

ve onunla manen bir birliktelik kurmasını sağlamaktır. 

 B. SOSYAL HAYATIN YAPI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNDE NAMAZIN 

FONKSİYONU 

İnsan tabiaten sosyal bir varlık olduğundan Tanrı’ya olan şükran, saygı ve 

ibadetlerini toplu olarak yapması ferdi olarak yapmasından daha değerlidir. Toplu halde 

yapılan ibadet, ferdi ibadetlerin desteği olduğu gibi kalplerde iman duygusunun 

kuvvetlenmesine de yardım eder. Bazı ibadetlerin birlik ve beraberliği sağlayarak aradaki 

bağları kuvvetlendirme, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı, istişare ve organizasyonu 

gerçekleştirme gibi sosyal yönden toplumu etkiledikleri bir gerçektir. Bu ibadetler içinde 

namazın rolü ise oldukça önemlidir. Çünkü bu ibadet, bireye yüce varlık huzurunda 

bulunmanın şuurunu yaşattığı gibi çevresiyle sağlam ilişkiler kurma gibi sosyal yönünü de 

geliştirir.  

1. Namaz ve Toplumsallaşma 

İslam, özü itibariyle evrensel bir din olduğu için genelde bütün milletleri İslam’ın 

çatısı altında birleşmeye çağırdığı gibi, özelde de “Müslümanlar ancak kardeştirler.” ayeti 

doğrultusunda müslümanların sosyal ve politik birlik içinde bulunmalarını ve birbirleriyle 

kardeş yakınlığı içinde olmalarını ister. İşte İbadetler, insanlara bu birliğin zorunluluğunu 

hatırlatıcı nitelikteki olgulardır.311 

                                                
310 Kutub, age, C. 7, s. 68–69. 
311 Bayraktar, age., s. 18-21. 
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İslam dini evrensel olmasının yanı sıra sosyal bir din olma özelliğine de sahiptir. 

Yani İslam, kişinin tek başına Tanrı’ya ibadet etmesini isteyen bir ruhbanlık dini değildir. 

Bilakis bireyi toplumla iç içe bulunmaya teşvik eden ve insanların birlik ve beraberlik 

içerisinde olmasını öngören bir dindir. 

Tecrübî psikolojide aynı işle meşgul olanların arasında sevgi, muhabbet ve 

dayanışmanın meydana geleceği ifade edilir.312 Buradan hareketle İslam’ın toplu halde 

yapılan ibadetleri ferdi olarak yapılanlardan daha değerli olarak kabul etmesi 

toplumsallaşmaya ne derece önem verdiğini göstermektedir. 

2. Cemaat Halinde Kılınan Namazların Toplumsal Etkileri 

Çağdaş insanın duygusal gerginliğinin temel sebeplerinden birisi kalabalık içinde 

yalnız olma halidir. Bu hâl kişide bunalımlar yaşatan aşırı ferdileşmenin sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. İbadetler her kişiyi Tanrı ile olduğu kadar, diğer insanlarla da 

yakınlaştırmaktadır. Benzer duygu ve düşüncelere sahip olarak, ortak bir amaç için bir 

araya gelmiş olan insan kalabalığı içerisinde ferdi benliklerin duvarları yıkılarak kolektif 

ruh hâkim duruma geçer.313 

 Toplumun bir nüvesi olan cemaatler açısından namaza bakıldığında, cemaatin 

yapısı ve oluşumu üzerinde bu ibadetin etkisi açıkça görülmektedir. Namazın cemaatle 

kılınması, her ne kadar farz sayılmamışsa da farza yakın bir müekked sünnet olarak takdir 

edilmiştir. Cemaat sözlükte, “toplanmak, bir araya gelmek, topluluk” gibi manalara 

gelmektedir.314 Fakat bizim bu kavramla kastetmek istediğimiz sıradan bir insanlar yığını 

değil, “Rablerinin çağrısına icap ederler, namazı kılarlar; işleri aralarında istişare iledir. 

Kendilerine verdiğimiz rızktan infak ederler. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, 

(birbirlerine yardım ederek) kendilerini savunurlar.”315 ayetinde de belirtildiği gibi 

yapacakları faaliyetleri istişare ederek kararlaştıran, Allah yolunda maddi ve manevi 

fedakârlıkta bulunan, zulüm ve baskılara karşı birlikte hareket edip karşı koyan, kardeşinin 

menfaatini kendisininkinden üstün tutan, ne yaptığını ve ne yapması gerektiğini bilen, dil, 

din, ırk ayrımı olmaksızın herkesin eşit olduğu bir topluluktur. Bu hususu Şerif Mardin 

                                                
312 Ali Murat Daryal, Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri, İFAV Yay., İstanbul 1994, s. 92-99. 
313 Hökelekli, age., s. 245. 
314 Mutçalı, age., s. 128. 
315 Bkz. Şura, 42/38–39. 
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şöyle ifade eder: “Tanrı bütün toplulukların ayrıntılarının üstünde, onların ötesinde bir 

varlıktır. İnsanlar camiye gidip beraberce namaz kıldıkları vakit üzerlerinde fakir-zengin, 

amir-memur kisvesini atarlar ve yüce varlık karşısına aynı durum ve eşitlik içinde çıkarlar. 

İslamiyet’te dini merasimlerin çoğunda bu özellik doğrulanır. Bunlar insanlar arası 

farklılıkları kapatıcı törenlerdir. Bu açıdan bakıldığında İslam; sınıf, ırk ve millet 

ayrılıklarını kapatmakta, herkesin Tanrı önünde eşit olmasının en kapsayıcı bir inanç 

olduğunu ortaya koymaktadır.”316  

Sosyal bir özelliğe sahip olan İslam dini, temel kaynakları olan Kur’an’da317 ve 

hadislerde318 her zaman toplumla iç içe bulunulmasını teşvik etmiş inananları da daima 

birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çağırmıştır. Fakat bir topluluk olmadan da bu birliğin 

olması mümkün değildir. Bu sebeple müslümanların sık sık bir araya gelerek cemaat 

oluşturmaları ve toplu halde namaz kılmaları istenmiştir. Cemaat halinde yapılan ibadetler, 

bireylerin birbirlerini durumlarından karşılıklı haberdarlığa vesile olması dolayısıyla sosyal 

ilişkileri kuvvetlendirir. Kişinin ilgi ve dikkatini başkalarının sorunlarıyla karşı karşıya 

gelmeye ve onlarla ilgilenmeye yöneltir. Kendi benliğinin şuurlarından kurtararak 

başkalarının sorunlarıyla ilgilenen diğerkâm bir karakterin gelişmesinde son derece etkili 

olur. Toplu halde yapılan ibadette bütün insanlara karşı bağlılık duyulur. Kardeşlik 

hissedilir. Bu bağlılık ve kardeşlik ise sağlam bir muhabbetin doğmasına vesile olur. Bu da 

huzurlu ve güvenli bir toplum hayatını oluşturur. 

a. Namazın Sosyal Bütünlüğün Sağlanmasındaki Etkisi 

Toplu halde yapılan ibadetlerin sosyal açıdan en önemli özelliklerinden biri de 

sosyal bütünlüğün sağlanmasındaki katkılarıdır. Çünkü bu ibadetler sayesinde birey, 

kolektif bilincini geliştirir. Mensubu olduğu toplumda sosyal bir varlık olma kimliğini 

kazanır. Namaz, insanların temel gereksinimlerinden biri olan toplumsal ilgi eğiliminin 

sağlıklı doyurulması ve bu eğilimin ideal değer ölçülerine göre şekillenmesi yolunda 

önemli bir işleve sahiptir. Öncelikle namazda kıbleye yönelmek, bütün insanları tek bir 

topluluk halinde birbirine bağlaması açısından önem arz eder. Bu ortak yön fertler arasında 

kuvvetli bir bağlılık meydana getirir. Yalnızlıktan kurtulma ve toplumsal ilgi insanın temel 

                                                
316 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yay., 4. Baskı, İstanbul 1990, s. 75. 
317 Bkz. Bakara, 2/43; Saff, 61/4; Nisa, 4/102. 
318 Bkz. Buhari, Ezan, 30, Müslim, Salât, 272 
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eğilimlerinin başında gelir. Namaz, insanın içine düşebileceği yalnızlık duygusu için 

gerçek bir çözüm vasıtasıdır.319  

İnsanların birbirlerinden isteyerek veya istemeyerek uzaklaştıkları ferdiyetçiliğin 

giderek hâkim olduğu bugünkü medeniyetin bir hastalığı da yalnızlık hissidir. Namaz, 

ferden veya toplu halde kılınması gibi her iki durumda da insanın yalnızlık hissini en az 

günde beş kez giderebilmektedir. Çünkü o yalnız kılındığı halde insanı Tanrı huzuruna 

götürmekle bireye yalnız olmadığını hatırlattığı gibi toplu halde kılındığı halde de yine 

insanı hem Tanrı ile karşı karşıya getirmekle, hem de diğer insanlarla bir arada 

bulundurarak yalnızlık hissini gidermektedir.320 Özellikle toplu halde kılınan namazlar, 

insanları yüce üstün amaçlar uğruna bir araya getirmek suretiyle yalnızlık hissine pratik 

çözümler getirir.321 Yani toplu halde kılınan namazlar bir bakıma ferdiyetçilikten 

kolektifliğe açılan bir kapıdır. Çünkü bu namazlarla şahsî menfaatler, kaprisler bir tarafa 

bırakılır. Cemaat ruhuyla kaynaşma ve özdeşleşme sonucu “ben” yerine “biz” duygusu 

kalplerde hâkim olur. Birey, namaz için camiye her gidiş gelişinde diğer insanlarla faaliyet 

içinde olma, arkadaşlık ve sevgi bağlarını kurma, içinde bulunduğu semt sakinleriyle 

tanışma, onlarla sağlam sosyal ilişkiler kurma fırsatlarını elde eder.322 

Günümüzde toplumları tehdit eden en büyük tehlikelerden biri de sınıflaşmadır. 

İslam ibadet sisteminin amaçlarından birisi de insanlar arasındaki farklı toplumsal statü 

gruplarını ve sınıfsal yapıları refüze ederek tevazu etrafında eşitleyen bir sosyal model 

oluşturmaktır. İşte bu noktada toplu halde kılınan namaz; dil, din, ırk, makam, mevki, 

derece, rütbe ve daha akla gelebilecek her türlü toplumsal ayrılığı ortadan kaldırmasıyla da 

bir önem arz eder. İnsanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşılayarak 

tek bir vücut olunmasını sağlar. Peygamber efendimiz (sav)’in “Ey Allah’ın kulları! 

Saflarınızı düzeltiniz, yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir ve sizi 

birbirinize düşman eder.”323 buyurduğu gibi kişilerin namaz da, omuzlarını ve ayaklarını 

birbirleriyle yan yana gelecek şekilde bitiştirmeleri, statüsü ne olursa olsun önce gelenlerin 

birinci safta yerlerini alarak safları doldurmaları gibi hareketler, aralarındaki eşitlik 

                                                
319 Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’an’da İbadet Psikolojisi, İzci Yay., İstanbul 1997, s. 27.  
320 Bayraktar, age., s. 30. 
321 Kasapoğlu, age., s. 27. 
322 Necati, age., s. 252. 
323 Müslim, Salât, 128.  
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prensibini yayar. Namaz sayesinde birey, her alanda diğer müslüman kardeşiyle aynı 

pozisyonda olduğunu bilir. Kuvvetli olan zayıfın hakkını zulmederek gasp etmez. Maddi 

imkânlarıyla hakkı olmayan imtiyazı kazanmak için başkalarının hakkına tecavüz etmez. 

Bundan dolayıdır ki, zulme, büyüklenmeye ve tefrikaya mani olan eşitlik kavramı en güzel 

ifadesini İslam’da bulmuştur.324 

Toplumsal eğilimin bir türevi ya da ona paralel işlerlik kazanan eğilimlerden birisi 

de kimlik arayışıdır. Namaz insanın doğal kimlik ihtiyacına bir ölçüde karşılık 

sağlayabilecek bir ibadet görünümündedir. Her insan bir kimliğe sahip olmak ve diğer 

insanlardan farklı bir varlık olduğunu hissetme eğilimini taşır. Bireysel çabasıyla bu amaca 

ulaşamayınca, diğer bir kişi veya grupla özdeşleşerek sınırlı bir özgürlük elde eder. Namaz 

kılan kimse için bu ibadet onun diğer insanlar arsındaki müslüman kimliğinin bir 

göstergesidir. Namaz, müslümanı diğer insanlardan ayıran bir tavır olduğu için, onu İslam 

toplumuyla özdeşleştirir. Yani bireye dini bir kimlik kazandırır.325 

b. Namazın Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Üzerindeki Etkisi 

Toplu halde kılınan namazların sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından da 

önemli bir etkisi vardır. “Müslümanlar birbirlerine olan merhamet ve sevgide sanki bir 

vücuda benzerler. O vücut ki bir uzvu hastalanınca öbür azaları, birbirlerini hasta uzvun 

âlemine, uykusuzluk ve acıyla katılmaya çağırırlar.”326 hadisinde de belirtildiği gibi 

inananlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma ancak birlikte kılınan namazla mümkün 

olmaktadır. Çünkü namaz muhtevasıyla ferdin, görünüşüyle de cemiyetin çatısını kuran en 

önemli etkendir. Namaz sayesinde bir araya gelip görüşen insanlar, birbirleri ile tanışma ve 

konuşma imkânı bulup kaynaşırlar. Birbirlerinin problemlerinden haberdar olup çözümü 

hususunda gayret sarf ederler. Sevgi ve merhamette yardımlaşırlar. Beş vakit kılınan 

namazlarda genelde katılım az olduğundan bu yardımlaşma ve dayanışma cuma ve bayram 

namazlarında en yüksek seviyeye ulaşır. Cuma namazının dindarlar arsındaki birlik ve 

beraberlik, kaynaşma, haberleşme, müşavere ve birliktelik şuurunun oluşması açısından 

pek çok faydaları vardır. Yine cuma namazı öncesinde verilmesi dini bir gelenek haline 

gelen vaazlar ve cuma namazının bir rüknü olarak okunan hutbelerin eğitici, öğretici, 

                                                
324 Yıldız, age., s. 192. 
325 Daryal, age., s. 92-93 
326 Buhari, Edep, 41. 



 98 

kaynaştırıcı, bütünleştirici, sevinç ve kederleri paylaştırıcı fonksiyonları da 

bulunmaktadır.327  

c. Namazın İletişim ve Eğitim Üzerindeki Etkisi 

Camiler, bilhassa hicretten sonra müslümanlar arasında iletişimin en mükemmel 

şekliyle yaşandığı ve her konuda eğitim ve öğretimin sunulduğu bir mekân haline 

gelmiştir. İslam’ın temel prensipleri, Kur’an’ın hükümleri, ibadetler ve daha nice konular 

hep camide öğrenilir ve öğretilir idi. Asr-ı Saadette camiler bir ibadethane olmalarının yanı 

sıra, ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal konuların görüşüldüğü çok fonksiyonel bir 

toplantı yeri olma özelliğine de sahipti. İmamlarda sadece namazı kıldıran bir görevli değil, 

bulundukları bölgenin ekonomi, siyaset, eğitim ve öğretiminden sorumlu adeta bir valisi 

gibiydiler.328 

Kitle iletişim araçlarının özellikleri ve işlevlerinin rolü düşünüldüğünde, gerçekten 

de toplumun yönlendirilmesi, eğitilmesi ve bilgilendirilmesin de çok önemli bir etken 

oldukları aşikârdır. Peygamberimiz de hayatı boyunca, bir iletişim ve eğitim aracı olarak 

gördüğü cuma ibadeti gibi toplu halde yapılan ibadetlere büyük önem vermiştir. Toplu 

halde yapılan ibadetlerin Peygamber döneminde özellikle de uygulamanın başlamış olduğu 

Medine’de, Müslümanlar arasında en önemli bir araç olduğu görülmektedir. Medinelilerin 

İslam’la tanışmalarıyla gelen süreçte, İslam dini bu güzide şehirde hızla yayılmaya 

başlamış, dinlerini iyi bir şekilde öğrenmek için, Peygamber’den bir öğretmen talep 

etmişler, Allah Resulü de Mus’ab. b. Umeyr’i kendilerine göndererek,  cuma ibadetinin 

başlamasına vesile olmuşlardır. Dolayısıyla,  Peygamber ve diğer Müslümanlarla 

aralarındaki iletişim süreci de böylece gerçekleşmeye başlamıştır.329 Cuma ibadeti 

günümüzde de, aynı görevi yerine getirmekte ve asırlar boyunca da yerine getirecek gibi 

gözükmektedir. Müslümanlar haftada bir gün aynı çatı altında toplanarak,  bir araya 

gelmekte, birbirlerinin sorunlarına çözüm bulmakta, en azından birbirlerinden haberdar 

olmaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının en önemli özelliklerinden biri, toplumun eğitimini 

üstlenmeleridir. Bu özellik cuma günü, geniş bir kitleye sunulan hutbeyle sağlanmaktadır. 

                                                
327 Hüseyin Certel, İman ve Ahlâkta Kemalin Yolu, Hamle Yay., İstanbul trs., s. 133–134. 
328 Yıldız, age., s. 189. 
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Dolayısıyla cuma ibadeti, asırlar boyu Müslümanlar açısından bir kitle iletişim aracı 

olmasının yanı sıra çok önemli bir eğitim-öğretim vasıtası da olmuştur. Cuma ibadetini, 

içindeki hutbe ve nasihati içermesi sebebiyle, “eğitim okulu” şeklinde de nitelendirebiliriz. 

Çünkü hutbe, asırlar boyunca Müslümanlar için eğitici ve öğretici konumda olmuştur.330 

 Hutbe, sözlükte “topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma” demektir. Dini 

literatürde ise, belirli ibadetlerin icrası esnasında yapılan, çoğunlukla nasihati içeren 

konuşmaya denir. Hutbenin amacı İslami bir bilgiyi, düşünce veya konuyu usûlüne uygun 

olarak, cemaate anlatmak olunca, bu özelliği ile yaygın din eğitiminin en önemli 

vasıtalarından biri olmaktadır. Ayrıca başlangıçtan günümüze hutbeleri inceleyecek 

olursak, ilk dönemdeki, özellikle de Peygamberimiz dönemindeki hutbelerin, günümüz 

hutbelerine göre çok daha fonksiyonlu ve kapsamlı olduğunu görürüz. Bu bilgiler 

çerçevesinde, hutbeler yoluyla eğitim İslami eğitim açısından büyük öneme haizdir. Sonuç 

olarak cuma namazındaki hutbeler, Peygamber döneminden günümüze kadar adeta bir 

eğitim-öğretim kurumu şeklinde gelmiş ve aynı çatı altında toplanan insanlar için 

kaynaşma, birlik ve beraberlik ünsiyetini meydana getirmiştir. 331  

3. Sosyal Yönü İtibari ile Cuma ve Bayram Namazları 
Dini inanç ve uygulamalar, dinin sosyal boyutu içersinde kuşkusuz bir tezahürdür. 

Bununla birlikte dinin pratik boyutuyla teorik boyutu geniş ölçüde birbirlerini tamamlayan 

unsurlardır. Gerçekte din ve dinin içersindeki uygulamalar, ferdi alâkadar ettiği gibi aynı 

zamanda sosyal bir olay olması sebebiyle de sosyolojik bir kisveye haizdir. Esasen “ferdi 

din” ve “kolektif din” yâda “subjektif din” ve “objektif din” ayırımı analitik bir ayırım 

olup, yaşayan bir vakıa olarak dini hayatın bu iki veçhesi bir madalyonun iki yüzü gibi 

birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil etmektedir. Bu bakımdan, din konusundaki 

kolektivizm ve subjektivizm ayırımında söz konusu olan bir alternatif değil sadece bir 

prensip meselesidir. Zira toplumların dini tarihine baktığımızda da, ferdi özellik ve 

tecrübenin en eski uygarlık düzeylerinde bile kendini göstermesine karşılık, kolektif ibadet 

etmenin de en gelişmiş ve en ileri din, kültür ve medeniyetlerde dahi rol oynadığını 

görmekteyiz.332 
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 100 

Yaratılmış olan her varlığın kendisine has özellikleri, huyu, karakteri vardır. 

İnsan’ın da kendisine has huy ve karakterleri vardır. Ayrıca İnsana irade, güç, konuşma, 

güzel bir vücut gibi, diğer canlılara verilmeyen birtakım özellikler verilmiştir. Dolayısıyla 

insanın yaşadığı toplumda sosyal rolünü çok iyi anlaması gerekir. Zira insan sosyal bir 

varlık olması sebebiyle, içinde yaşamış olduğu toplumdan etkilenmekte ve davranışlarının 

büyük bir kısmı bu etkileşim doğrultusunda şekillenmektedir. Bireyi sınırlandıran 

toplumsal çevrenin unsurlarından birini, dini bir çevrenin üyesi olarak ilişkide bulunduğu 

diğer insanlar oluşturacaktır. Bu açıdan bireyin davranışlarının oluşmasında sosyal 

etkileşimin rolü, karşımıza bir gerçek olarak çıkmaktadır. Cuma ve bayram namazı gibi 

toplumsal içerikli ibadetlerin, sosyal etkileşim sürecinde bireyin davranışlarını etkileyip 

yönlendirmesi tabii olacaktır.333  

Hiç şüphesiz ki, İslam dini’nin temel gayelerinden biri de yeryüzünde adil ve ahlâkî 

temellere dayanan bir toplum düzeni oluşturmaktır. Dolayısıyla böyle bir düzenin 

oluşmasında önemli etkenlerden birisi de, toplu olarak yerine getirilen ibadetlerdir. Cuma 

ve bayram namazı gibi toplu olarak yerine getirilen ibadet şekillerinin, toplum için 

etkisinin olabilmesi bu ibadetlerin yerine getirilmesiyle doğru orantılıdır.334 Bu tür sosyal 

yönü olan ibadetlerin, gerek birey açısından, gerekse toplum açısından bir oto kontrol 

görevinin olduğu söylenebilir. Öte yandan İslam dininin ibadet boyutu, kişinin ümitsizliğe 

ve karamsarlığa düşmesini engeller. Böyle bir durumda birey dinin ulvî sekmenlerine 

sarılarak kendisini teselli eder ve belki kendisine zararı dokunabilecek, düşünce yâda 

fikirlerden arınmış olur. Cuma ve bayram namazının toplu olarak eda edilen bir ibadet 

oluşu sosyal bağları güçlendirmesi sebebiyle birlik ve beraberliği, sosyal bütünleşmeyi 

sağlayan pozitif yaptırımlar içermektedir. Bu tür ibadetlerde gerek namaza hazırlık 

bağlamında gerekse namaz ibadeti esnasında, camide ve dışarıda, insanları birbirine 

yaklaştıran bir ortam meydana gelir.335 

İnsan’ın sosyalleşmesinin dini yönü veya dini sosyalleşme olgusu, belli bir dini-

sosyo kültürel ortam ile oluşur ve gelişir. Buna göre, Peygamber’e atfedilen bir rivayette 

de geçtiği gibi, insanda dine yönelme doğuştan olmakla birlikte, onunla ilgili her şey de 

                                                
333 Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, Evrim Yay., İstanbul 1996, s. 52. 
334 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, (Çev. A. Açıkgenç), Ankara Okulu Yay., Ankara 1998, 

 s. 37. 
335 Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, AÜİF Yay., Ankara 1975, s. 191. 
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sonradan eğitim-öğretim yoluyla ve sosyo-kültürel çevrenin etkisi doğrultusunda 

şekillenmekte ve gelişmektedir. Şu halde din, insanda hem fıtri ve hem de kesbidir. Sosyal 

açıdan yapılan araştırmalar, dinin tarihen bilinen tüm toplumlar ve kültürlerde yerini 

aldığını bize göstermektedir. Öte yandan bu toplumlar, dinin kendi kültür ve birikimini 

nesillerine aktarma yolunda adeta seferber olmuşlar, bu akışı nesiller boyunca devam 

ettirmişlerdir.336Buradan çıkan sonuca göre her fert, tarihin her döneminde belli bir düzen 

ve sosyo-kültürel ortamda dünyaya gelmekte, eğim-öğretim yoluyla bu kültürü almaktadır. 

Birey bilinçli veya bilinçsiz olarak, içinde doğduğu, toplumun kültüründen, dilinden, 

ahlâkî değerlerinden, örf ve adetlerinden, inanç sisteminden, ibadet şekillerinden, ayin ve 

törenlerinden etkilenir. Başka bir tabirle, insanın kişiliğinin oluşumu sürecinde, önemli bir 

yer tutan toplumun dini inançları ve toplu ibadet uygulamaları, kaynağını dinden alan 

davranış modelleri, birey üzerinde asimile olarak yerleşir ve kişinin karakteristik özelliği 

haline gelir. Şu halde, bireyin dini yönünün gelişmesinde ve şekillenmesinde, çevrenin, 

ailenin, okulun yanı sıra, dini ibadet çeşitlerinin de, başka bir deyişle sosyal içerikli ibadet 

türleri de kişiyi etkilemekte, onun sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır.337 Bireyin cuma 

ve bayram namazları gibi, toplu ibadet uygulamalarına katılması, içinde bulunduğu 

toplumun değerlerine, dini olgularına saygılı olmasını ve kendisinin de topluma 

adaptasyonunu sağlar. Dolayısıyla bu durum, onun toplum içinde sosyal bir insan 

olmasında katkı sağlamış olur. 

İslam’ın, toplum hayatında birçok temel faaliyetleri, bir takım dini hükümleri, 

ibadetleri ve merasimleri koymuş olması, toplumda oynadığı bütünleştirici fonksiyonu ile 

alâkalıdır. İnsanların doğum, ölüm, evlenme, toplu ibadet gibi sosyal hayatta önemli yer 

tutan inanç kalıpları, dinin toplum hayatında gördüğü bütünleştirici fonksiyonunun önemli 

bir parçasıdır. Bu açıdan İslam dinindeki sosyal içerikli ibadetlerin, toplumdaki canlılığın 

korunması ve sosyal bütünleşmesinin sağlanmasında rolü küçümsenemez derecede 

büyüktür. Bunun içindir ki, din olgusunun hayata yansıması olmadan, sosyal hayat içinde o 

dinin etkileşiminin olması mümkün gözükmemektedir. Bir dini ayin, tören veya inançlar 

zaman içinde eski canlılıklarını kaybettikleri takdirde, bunların, eski ve aslî usulleri 

                                                
336 Günay, age., s. 382. 
337 Günay, age., s. 383. 
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çerçevesinde ifa edilmeleri ile toplumda birleştirici vasıfları artmaktadır. Bacon’un “Din 

toplumun en güçlü bağıdır” sözü bu gerçeği ortaya koymaktadır.338 

Cuma ve bayram namazlarının, dinin en önemli toplumsal icraatlarından biri olan 

toplumun katmanlarını bir araya getirmede, onları kaynaştırmada ve bütünleştirmede etkin 

bir rol oynadığı gerçektir. Bu ibadetler zengin-fakir, yaşlı-genç, patron-işçi, amir-memur, 

siyah-beyaz gibi her türlü sosyal statü farklılığını bir araya getirmekte ve onları kendi 

bünyesinde aynı statüye koymaktadır. Tanrı’ya kulluk için bir araya gelmiş bu değişik 

sınıfların durumu toplumsal kaynaşmaya ve bütünleşmeye verilebilecek en güzel örnektir. 

Bu ibadetler, bireyleri manevi atmosfer içinde eriterek, müşterek dini ibadete katılma 

vesilesiyle, birbirlerine kaynaşmalarını ve kenetlenmelerini sağlar. Böylece de toplumun 

manevi huzurunun oluşumunu sağlamış olur.339 

 

 

                                                
338 Günay, age., s. 226. 
339 Günay, age., s. 295. 
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SONUÇ 

İslam, insanın yalnızca Tanrı’ya kulluk etmek için yaratıldığını beyan eder ve onu 

yaratanın varlığını ve birliğini tanımaya çağırır. İşte Kur’an’ın tevhidden sonra ikinci 

çağrısı olan namaz, bireyin bu çizgide istikrarlı bir şekilde yürümesini sağlar. İslam dininin 

direği olan namaz, imanla küfür arasında bir perde, amellerin en faziletlisi, cennetin 

anahtarı, mü’minin miracıdır. 

“Namazın Sosyo-Psikolojik Tahlili ve Kişilik Gelişimine Etkisi ” konusu 

incelenirken inanan bir insanın neye ve nasıl inandığını ve bu inançlarının davranışlarına 

nasıl aks ettiğini tespit etmeye çalıştık. Bu açıdan önce ibadet kavramı genel olarak ele 

alınmış, daha sonra da ibadetlerin mihenk taşı olan namaz konusu sosyo-psikolojik açıdan 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Bütün dinlerde olduğu gibi İslam’da da ibadetler yaratılan ile yaratıcı arasında bir 

iletişim bağı, inancının gereği olarak kulun aşkın varlığa sevgi, saygı, şükran ve minnet 

duygularını sunduğu özel davranışlar biçimidir. İbadetler içinde de namazın özel bir yeri 

vardır. Çünkü namaz, inanan kimsenin hayatının her safhasında önem arz eden, her yerde 

ve her günde belli vakitlerde yapılması gereken dini bir vecibedir. Diğer ibadetlerden oruç 

ile zekâtın senede bir, haccın ömürde bir defa yapılmasının yeterli olduğunu ve gücü 

yetmeyenlerin bu ibadetlerden muaf tutulduğunu göz önünde bulunduracak olursak, 

namazın bir ömür boyu; hastalıkta-sağlıkta, iyi günde-kötü günde, fakirlikte-zenginlikte 

yapılmasının gerekli olması, onun bireyin hayatında ne kadar önemli ve zaruri olduğunu 

göstermektedir. 

Namaz ibadetlerin başında gelir. Bütün ibadetlerin temeli olarak merkezi bir işlev 

görür. Diğer ibadetler de namaza bağlı olarak bir değer ve anlam kazanır. Namaz dini 

ayakta tutan bir direktir. Bu sebeple inanan bir kimsenin, dini hayatında namazın özel bir 

yeri ve anlamı vardır. Namaz, ferdin kişiliğini şekillendirip olgunlaştıran, hayatının manası 

ve tek gayesi olan yegâne bir değerdir. 

İslam’ın temel kaynaklarından olan Kur’an ve sünnet çerçevesi içinde ele alıp 

incelediğimiz zaman namaz, ferdin günlük hayatında; onu bedenen ve ruhen yüceltir. 

Maddi ve manevi kirlerden temizler. İnsanı içgüdüsel ham tabiattan kurtararak her türlü 

kötülük ve çirkinlikten alıkoyar. Kibir, gurur gibi hastalıkları yok edip bunların yerine 
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vakar, tevazu gibi hasletleri yerleştir. Namaz bireyi; dua, zikir, tevbe, istiğfar, şükür, hamd, 

tesbih, tenzih gibi öğeleriyle manen eğiten ve olgunlaştıran bir ibadettir. Namaz, bireyin 

vaktini en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayarak hayatına bir düzen getirir ve ona 

travmatik olaylar karşısında dayanma ve sabretme gücü verir. Kişiye sorumluluk bilinci 

kazandırır ve ahlâken eğitir. Namaz, inanan bir kişide bulunan bütün olumsuz kişilik 

özelliklerini yok ederek, onun topluma faydalı bir fert olmasını sağlaması bakımından 

büyük önem arz eder. 

Bireyin hayatında olduğu kadar namazın, sosyal hayatta da etkisi son derece 

önemlidir. Ferdi yalnızlık psikolojisinden kurtarması ve ona sosyal bir kişilik kazandırması 

bakımından namazın önemi büyüktür. Namaz ibadetinin, insanlar arasında sosyal eşitliği 

sağlaması da göz ardı edilemez. Toplumda birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve 

yardımlaşma duygusunu geliştirir. Toplumda cemaat şuurunu kuvvetlendirir ve insanların 

birbirlerini daha çok sevmelerine ve birbirlerine şefkat duyguları ile bakmalarına her vesile 

ile yardımcı olur. İnsanlar arasında mükemmel bir kültür alış-verişini sağlar. Özellikle 

cuma ve bayram namazlarında sunulan vaaz ve hutbelerle bireyin bilmediklerini 

öğrenmesini ve bildiklerini diğer insanlarla paylaşmasını sağlayarak genel din eğitimine 

sebep olur. Fert ve toplumu sosyal psikoloji açısından bütünleştirir ve kaynaştırır. Ferde 

toplumsallık ruhunu kazandırması bakımından da birçok olumlu etkileri vardır.  

Namazın birey ve toplum hayatına olan etkileri elbette bu ifade etmeye 

çalıştıklarımızla sınırlı değildir. Çünkü namazın hikmetleri insan aklı için sonu olmayan bir 

deryadır. Biz bu çalışmamızla bir bakıma, sadece bu mevzudaki bilgimizi artırmaya ve 

ufkumuzu genişletmeye çalıştık.  
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