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KURAN-I KERIM'DE 

'SALAT'IN (;&) KAVRAMSAL CERCEVES~ 

Doc. Dr. Murat SULUN* 

Kur'bn sistematik bir kitap olmad~gl iqin, Kur'bn konularln~ aragtlrlrken, 
konularln mekki-medeni qegitli sGrelere dagltllmlg vaziyette bulundugunu 
unutmamak gerekir. -ilk baklgta eksiklik olarak gorulen bu ozellik, 
Kur'Sn'm vahye dayand~$nm ve ona insan eli degmediginin en buyiik ka- 
nltlarlndan biridir. - 

(i) Kavramsal alan qallgmas~ yaparken, kavrarn~m~z~ ilgilendiren 1Sf- 
zmkelimenin 'Arapqa asllli' olup olmadlgln~ iyice tespit etmek gerekmekte- 
dir. 'Asl'~ Arapqa olmayan bir kelimeye Arapqa 'kok'lerden anlam/lar yaklg- 
t~rmak gerqegi yansltmayacakt~r. 

(ii) Kur'Sn eksenli aragtlrma ve tezlerde dikkat edilmesi gereken ilkeler- 
den biri de ele allnan kavramln temelde iki veqhesi oldugudur: ilk veqhe; 
kavramln, kendisiyle aynl kokten gelen kelimeler (tiirevleri/miigtaklar~) tah- 
lil edilerek aydxnlatllmas~; ikinci veqhe ise, aynl kokten gelmemekle birlikte 
"soz konusu olgu ile aynl anlama gelen farkll koklerden gelen lbflzlar" ince- 
lenerek aydmlatilmas~dir. Ayrlca, ilgili kavramln aynl kavramsal qerqevedeki 
diger kavramlarla alSkasl (hangi kelimelerle eg veya z ~ t  anlamll kullanildlgi) 
da irdelenmelidir. Boylece, kelimenin anlam sahaslndaki kelimeler tespit edi- 
lebilecegi gibi, kargit sahaya dbhil kelime grubu da belirlenebilecek ve "el- 

' M. U. llahiyat Fakiiltesi, muratsulunCn'hotmail.com 
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Eşyau tu' rafu bi-aidadiha" fahvasınca kavram daha net anlaşıla cak; Kur' an 
metninde o kavrama hangi anlamın yüklenmiş olduğu ortaya çıkacaktır. 

Dolayısıyla, sadece :;~ ve türevleri ineelenmekle Kur'an'da "salat"ın 
kavramsal çerçevesi ortaya konulmuş olmayacak; "salat"ın, lafız, kavram ve te
riın olarak ayrı ayrı ele alınması gerekecektir. 

Namazın kavramsal çerçevesini verdikten sonra, terim anlamı bağla
mında Fıkıh, Tasavvuf ve Kelam'ın namaza yaklaşımını da ekleyerek okuyu
cunun zihninde daha net bir namaz mefhumu oluşturmaya çalışacağız. 

I. SALAT LAFZI 

A. SALA TIN KÖK ANLAM! 

Arap dili alimleri, "salat" lafzı için farklı anlamlara gelen birtakım Arap
ça kökler ön görmüşlerdir: 

Ragıb el-Isfahani (ö. 502/1108) der ki: Dilcilerin birçoğuna göre salat; 
dua, bereket/kutsallık atfetme (tebrik) ve şanını yüceltme (temcid) anlamın
dadır. ~ ~ demek, "Onun için dua ettim ve onu arındırdım" demektir. 
Nitekim Allah ve }\aslilü için kullanılan salevatu 'lliih ve salevatü 'r-rasul tabir
leri, 'hakikat'te; Allah ve Raslilünün ilgili ayetlerde geçen kişileri arındırma
ları; tezkiye etmeleri demektir. Salat; aslı dua olan malum/özel ibadetin adı
dır. Namaza -dua anlamında- salat denmiş olması; bir bütünün, ihtiva ettiği 
cüzlerden biri ile adlandırılması kabilindendir. Bazı dilcilere göre ise, salat; 
sıla' (~~) kökünden gelmektedir. Buna göre, ~yı ~ cümlesi, "Kişi bu 
ibadeti sayesinde kendisini Allah'ın cayır cayır yanan ateşinden (sıla) 

kurtardı" demektir. Bu durumda, ~·nın anlam çatısı; "hastalıktan 

kurtulmak" anlamına gelen U;::.Y. gibi olmaktadır1 • 

Zemahşeri'ye (ö. 538/1143) göre, salla (~) fiilinin 'gerçek' anlamı, iki 
'salv'i oynatmak, hareket ettirmektir. -Salv, uyluk kemiği demektir.- Çünkü 
namaz kılan kişi, rüku ve secde ettiği sırada uyluk kemiklerini hareket ettir
mektedir. Yahudilerin, arkadaşlarını saygıyla selamlarken yaptıkları reve
rans da bu anlamdadır; o sırada başlarını eğmekte ve uyluk kemikler üze
rinde reverans yapmaktadırlar. Dua eden kişiye 'musalli (namaz kılan)' 

1 Ragıb el-Isfahani, el-Müfredat fi ğarzbi'l-Kur'aıı, "sala" md., s. 285, Beyrut, ts. (nşr. M. 
Seyyid Kilan!). 



denmesi, namaz kllanlarin rukG ve secde esnaslnda sahip olduklari hugG' ile 
dua edenlerin hugG'lar1 arasindaki benzerlikten dolayidlr2. 

Kurtubi (0. 67111272) de Isfahani'nin naklettigi ilklgenel goriige sahip 
olmakla birlikte, 3 gorug daha nakleder. -"Bir toplulukVtan naklen- ikinci SI- 
rada verdigi gu goriig ilgi qekicidir: Saliit; s-1-v- (+) kokunden gelmektedir. 
Salev, belin ortaslnda bulunan bir damar olup kuyruk sokumunda qatalla- 
nirlikiye ayrlllr ve onu iqine allp korur. Bir at bagka bir at tarafindan geqildi- 
gi zaman (geride kalan at iqin) kullan~lan "musalli" kelimesi de bundan 
almmigtlr; qunku varig qizgisine geldiginde, bagi, ondekinin iki kalqasl hiza- 
sinda bulunmaktadir. &te, sal8t; "salevUden turemigtir; ya imanin peginden 
ikinci slrada geldigi iqin ya da rukG esnaslnda kiginin, uyluk kemikleri egil- 
digi iqin.3 

Suphesiz bu parlak tahliller, kelimenin kokiinun Arapqa oldugu kabulu 
ile yapllmigtir: Oysa kelimenin Arapqa menge'li olmadigl yoniinde ciddi id- 
dialar4 bulunmaktadir. Bu konuda bir aragt~rma yapan Esra Gozeler'e gore 
de "sa1iit"m koku Sami dillerine uzanmaktadir: 

Saliit; Akkadqa'da sullG kelimesi ile kargilanmaktadlr; sullG gene1 olarak 
dua ve dua etmek anlamina gelmektedir. Akkadqada, dua ve dua etme an- 
lamlnda kullanllan bir bagka kelime de 'kariibu'dur. Bu kelime magfiret an- 
lamlna da gelmektedir. Habegie'de, yine dua etme anlamlna gelen 'sallaya' 
kelimesi 'salit'l kargilamaktadir. Dua ise 'salot'tur. Ayrica sormak, rica etmek 
anlamlna gelen sa'ala, se'la kelimesi de dua etmek anlamlnda kullanilir. 
Siiryanca'da 'salgt', Js (sa1i)'dir; bu kelimenin kok anlami; katlanmak, eg- 
mek, germek ve bukmektir. Dua etmek, bu kokun anlamlarlndan biridir. 
+A, (salut) ise duadir. Tevrat'ln Suryanca qevirisi olan Pegitta'da dua kargl- 
11$nda bu kok ve tiirevleri kullanilmaktadir. lbrancatda 'saliit', 559 

Zemahgeri, el-Ke~5rif 'an lzakaikl gnui~izizl'f-telrzfl ue 'uytirzi'l-ekauil fi uiictilzi'f-fe'uil, Ka- 
hire ts., (ngr. M. Miirsi Amir), Bakara 213 hk. 

Kurtubi, el-CZini'u li-nhkiiizi'l-Kur'in, s. 168-169, ngr. Higiim Semir el-Buhari, Beyrut 
1995, [ ~ ~ u n c i i  s~rada  24 siygasiyla naklettigi goriige gore, salst; ayrilmamak, 
sarilmak (liizilm) anlam~ndaki s-I-y kokii~iden, yine LU siygaslyla naklettigi 
dorduncu goriige gore, saldt, sllb' (;%) kokiinden; % : "Taze dall ategte 
tavlayarak diizelttim" ciimlesinden gelmekte olup dogrultmak, yumugatmak 
anlamlar~ndadlr. Ciinku namaz kilan kigi; kendisini dogrultmakta, kalbini 
yumugatmakta ve hugilunu / alqakgoniilliilii~iinii artirmaktad~r. -SI~B' ate? yal~mi 
demektir.- (Rsglb'dan naklettigimiz ikinci goriigun farkli bir versiyonu)] 

-' Bkz. Wensinck, A.J., "salBt", l s l im Alzsiklopedisi, MEB, 1stanbul 1988, X, 112; Arthur 
Jeffery, T l ~ e  foreigil vocab~~lavy of the Korail, s. 198-199, Kahire 1957 (Gaekwad's 
Oriental Series). 
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(palel)' dir. Bu kök; hakemlik etmek, yargıda bulunmak, hükmetmek; aracılık 
etmek, şefaat etmek anlamlarına gelir. 

Bu kullanırnlara bakıldığında, Peşitta'daki kullanırnın 'salat'ın 

Kur'an'daki yazılışma (ö__,ı.:..,) yakın olduğu görülmektedir. Kur'an'da 
kelimenin en yaygın kullanımı olan "ikametü' s-salat" ibaresine gelince, bu, 
İbranca ya'mod, Süryanca ise kam fiili ile karşıianmaktadır ki buna bakılarak 
Süryanca dil malzemesinin Kur' an' da devam ettirilmiş olduğu söylenebilir. 

Eski Ahid'de ~·nı 'palel' kavramı sadece dua etmek anlamında kullanıl
mış; Peşitta' da ise kavram .\,~_s 'salut' olarak çevrilmiştir5 ki bundan, 'sa
lat'ın lafzi olarak Süryanca kullanımına yakınlık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Salat, Ararnca'da ise lÔ::! (tsala)' dır. Dua etmek anlamında olan bu 
kelimenin orijinal anlamı secde etmektir. Bu kök İbranca Eski Ahi d' de 2 kez 
geçmektedir. Bu kitaplar da Ararnca yazılmış olan Daniel ve Ezra'dır6• 

Burada değinilmesi gereken bir başka nokta da 'salat'ın Kur' an' daki im
lasıdır. Resmü'l-Kur'an kaynaklannda; Mushaf yazarlarının, 'lam'dan sonra 
'elif'in yazıda (resm) düşürülmesi konusunda icma etmiş olduklarını belirti
lir. Ancak kelimenin Süryanca' da vav ile yazıldığı göz önünde bulunduru
lursa, bu imiada Kur'an Arapçasının Süryanca dil malzemesini sürdürmüş 
olduğu söylenebilecektir7• 

Demek ki salat kelimesi; ibadet/ritüel çerçevesi içine sakulabilecek "dua 
etme, yalvarıp yakarma, namaz-niyaz ve ayin" gibi anlamlara gelmekle bir
likte, Kur'an orijinli değildir. Aslında sadece salat değil, İslam'ın melek, ce

hennem gibi en temel kavramları da eski din dillerinden ödünç alınmıştır8 • 

Önemli olan, dolaşımdaki mevcut kelimeye ne m3.na yüklendiğidir; kelime
lerin orijinal "İslam icadı" olması gerekmez. 

5 "Ve vaki oldu ki Süleymmı Rabbe bütii11 dua (?'?:ı;ı;ı?- lihitpalel) (\.~s- salut) ve yalvarışı 
bitirince, Ralıbiıı mezbalımm önünden, elleri göğe açık olarak dizleri üzerine çökmüş oldu
,~u yerden kalktı." 

6 "Ta ki, göklerin Allalı 'ma hoş kokulu kurbanlar arz etsinler ve kral m ve oğullamım sağlığı
na dua etsinler ( r'?;;I.J-mitsalayin)." (Ezra 6:10) 

"O zammı lıu adamlar bir araya iişiiştiilcr ve Dmıief'i Allafı'm önünde, dua etmekte (ıö;;I.J
matsale) ve yalvarmakta buldular." (Daniel6:11) 

7 Esra Göze ler, Sami dini geleneği nde. sa/dt, savm ve zekdt kavramlarınm semmıtik inceJenıe
si, [basılmanıış YL tezi (Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel fslam 
Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, 2005, danışmanı: M. Paçacı)], s. 55, 66, 71. 

R Geniş bilgi için bkz. Arthur Jeffery, Tlıc foreign uocalıu/ary of tlıe Koı·an, Kah i re 1957. 
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B. "SALAT"IN KULLANILIŞI 

1. Fiil olarak saHH 

Kur'an'da salfit, -yardımcı bir fiil olmadan kullanıldığı takdirde- sülasi (3 

harfli) olarak değil, tef'il babından; sal/fi9_yusallflO (yusallune11) - salfiteıııı şek

linde kullanılmıştır. Emir kipi "sallu"durn. 

2. İsim olarak salat ve bu kökten gelen diğer kelimeler 

Salevfitı4, musallijıs, musafliıı16. 

3. Salat kelimesinin kullanıldığı edatlar 

Salfit kökünden kelimeler Kur'an'da -genelde- yardımcı edat olmaksızın 
kullanılır; sadece 1 yerde, salatm nerede yapıldığını göstermek üzere fi harf-i 
cerri ile birlikte (yusalli fi'l-mihrab17), 3 yerde de, kime salfit edildiğini gös
termek üzere 'ala harf-i cerri ile birlikte kullanılmıştır (yusalli 'aleyküm 18, 

yusallline 'ale'n-Nebiyyı9, sallu 'aleyh2D). 

4. Salatın izafe edildiği varlıklar 

Kur'an'da; insanların yanı sıra, yüce Allah'a21 , meleklere22, Hz. Peygam
ber'e23, Hz. Şuayb'a24, mü'minlere25, Müşriklere26; hasılı, -sıra sıra dizilen kuş-

9 KıyaJ!let 75/31, A'la 87/15; 'Aiak 96/10. 
10 Al-· I 3/39 ('-'1- .~ -11 . ı--~ "·\.9-'- )·Ah 33/43 (~)G,- ·c·.ı~ ı· ' .:ılı.') ı mran .. ~ cP~r! JAJ, zap . J~ ~<?- JA . 
11 Nisa 4/102 [Tamamen ıstılahi; (namaz kılma) anlamda]; Ahzap 33/56 ( .us.ı)G,:, Ulı u~ 
~~~0~). 

12 Salla'nın masdarının, tasliyc~c" şeklinde gelmesi beklenınekle birlikte, salfif"" şeklinde 
kullanıldığı özellikle belirtilmiştir (Bkz. Cevheri, "sala" md., Tficii'l-ICt,~a ve sılıfi/ıu'l
'arabiyye, nşr. AbdülğafUr Attar, Riyad 1982, VI, 2402. 

13 Ahzap 33/56. 
14 Allah'ın rahmet ve mağfireti: Bakara 2/157; namazlar; Bakara 2/238; Mü'minun 23/9; 

Peygamber duası: Tevbe 9/99; havra: Hac 22/40. 
1s Namazgah: Bakara 2/125. 
16 "Salat''ı icra edenler: Ma'iiric 70/22; Müddessir 74/43; Mii'fın 107/4. 
ı7 Al-i İınran 3/39. 
ıs Ahzap 33/43. 
19 Ahzap 33/56. 
20 Ahzap 33/56. 
21 Bakara 2/157 (~_;::ı,. :::,ı-,ı.., ~ ~)), 
12 Ahzap 33/56. 
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lar özellikle belirtilerek- göklerde ve yerde kim/ne varsa, hepsine27 salat isnat 
edildiği görülmektedir. Yüce Allah'a isnat edildiğinde "mübarek kılma, af ve 
bağışlama" anlamına gelen salat; melaike-i kirama ve Hz. Peygamber'e isnat 
edildiğinde "başkası narnma hayır dua etmek"; mü'minlere isnat edildiğinde, 
"kendi narnma dua etmek", varlığa isnat edildiğinde ise "var oluşunun gere
ğini yerine getirmek" anlamına gelmektedir. 

Son şıkta "salat'', "tesbih" ile birlikte kullanılmıştır; dolayısıyla, ilgili 
ayetteki "Her varlık kendi salat ve tesbihini bilir"28 ifadesi varlık alemindeki
lerin (~t,ı..:;i) "bizim duyumsamadığımız bir şekilde Allah'ı tesbih etmeleri"29 

olgusunu çağrıştırmaktadır ki bu olgu Kur'an kavramlarından "secde" ·ve 
"teshir" ile de anlam yakınlığına sahiptir. Yani; 

"Varlık alemindekiler Allah'a ibadet etsin diye var edilmiştir." 

"Varlık alemindekiler Allah tarafından teshzr edilmiştir." 

"Varlık alemindekiler Allah'ı tesbfh etmektedir." 

"Varlık alemindekiler Allah'a salat etmektedir." 

"Varlık alemindekiler Allah'a teslimiyet göstermektedir." 

"Varlık alemindekiler Allah'a secde etmektedir." 

İnsanoğlu hariç. Çünkü o, müsahhar (mecbur) değil, muhtar (özgür) ya
ratılmış olduğu için, kendi iradesi ile hareket etmek durumundadır. Nitekim 
varlık alemindekilerin yüce Allah'a secde ettiği anlatılırken; "insanların ta
mamı" değil, "birçok insan" buyrulmuştur: "Bilmiyor musun ki göklerde ve yer
de ne varsa hepsi; Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve birçok insan 
Allah'a secde etmekte?! Birçokları hakkında da azap kesinleşmiş .. Bu iki grup 
(mü' minler ve diğerleri30), Rableri hakkında çekişen iki hasımdır." 

23 Tevbe 9/99 (JY..,)ı ,_:,ı :,Lo:,), 103 (MJ~ .:lli)L, 0! ~ J:...,3); İsra 17/110 ( '13 ~)\.;....; ~ '13 
~:.ili~-.·- ·'·ı· ,---'-:ılW) .. - U!!t'!J~ - . 

24 A' 'f 7/87 (~C,:, C. w ı· ' 1 · · r '' '·1 ' 1 U'· Gi :.lı.:, C. dı' ., '· 1 dı' ' b dJ3)L,I ~ G) ra -Y' cr u= u J J . . .. .>" u .)A . .. .. • 

25 Mü'minfı.n 23/2; Ma'aric 70/23, 34; En'am 7/92. 
26 Enfa!S/35; Ma'frn 107/5. 
27 Nur 24/41 (-':,_ı/~:, ~)C..., ;.JC :ı§ ZJI;) 
28 Nur 24/41. 
29 isra 17/44 (;.i:..ı/ \ 0~ '1:fil3 ~~c~ 'll"~ ::ı,. 0!3) 
30 Diğerlerine, münafıklar da dahildirler; çünkü ahiret günü bütün ins ü cin iki grup 

olacak ve bir grup Cennete, bir grup da Çılgın Ateşe girecektir (Şura: 7). 
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5. Salatın kullanıldığı yardımcı fiiller 

Salat kelimesinin kullanıldığı yardımcı fiiliere gelince. Salat lafzı; 

1 yerde vasıyyet (isa) kökünden "tavsiye etmek" anlamında bir fiille 
(~jl)3ı; 

2 yerde enır kökünden "buyurmak" anlamındaki bir fiille (J-.~)32; c;.ı:,p3; 

2 yerde "tamamlamak/bitirmek" anlamındaki kaza kökünden bir fiille 

(~)34· (~)35· ~ 1 •• , ' 

1 yerde; "dikkat ve alçak gönüllülük" anlamındaki huşu' fiiliyle36; 

1 yerde; "üzerine titreyerek mutlaka eda etmek" anlamındaki nıuhi'ifaza fiiliy
le37; 

1 yerde devanı fiiliyle3s; 

1 yerde; -sabr kökünden~ "ısrarcı olmak" anlamındaki ıstıbar fiiliyle 
c~ı:,p9; 

1 yerde; yaklaşmak fiiliyle (!_,!:_;:; 'l')40; 

1 yerde; kısaltmak fiiliyle (IJ~· ,;~ 01)41 kullanılırken, genelde ikame 

(r\.91/ ;;._.1.9]) kökünden "doğrultınak/dosdoğru kılmak" anlamındaki 

-.. -ı ;ı ' -ı ;--ı ;·· .' .. ~·- ıı; ·. ' ... ;· ,. •i 1 ;-,·.;i ;ı '\!i 1 '\.!i 1 \.9\ k ı· ı . 42 ·ı k 1-u..ş _,...ş ~ u~ u~ ~ _,.. r i' . e ıme en ı e u 
!anılır. Yalnız, ikame kökü bir yerde, namaz kıldırmak anlamında kullanıl
mıştır (~)t..Jı ~ ;-,·.9t!)43. 

31 Meryem 19/31. 
32 Meryem 19/55. 
33 Ta-Ha 20/132. 
34 Nisa 4/103. 
35 Cum'a 62/10. 
36 Mü'minun 23/2 (Kur'an terminolojisinde t~ ; 'salat'a bağımlı olmaksızın 

alçakgönüllülük mealinde yer verilen son derece olumlu, müstakil bir sıfattır). 
37 Bakara 2/238; En'am 6/92; Mü'minun 23/9; Ma'aric 70/34. 
38 Ma'aric 70/23. 
39 Ta-Ha 20/132. 
40 Nisa 4/43 (Sarhoş sarhoş namaza yaklaşmayın!). 
41 Nisa 4/101 (Yolculuğa çıktığınız zaman, kafirlerin size zarar vermesinden endişe ederseniz, 

namazı kzsaltmanızda sakınca yoktur. Şüphesiz ktifir/er apaçık düşmanznızdzr.) 
42 Bu kelimelerin geçtiği ayetler için bkz. M. F. 'Abdülbaki, el-Mu'cemü'l-müfelıres li

elfrizı '1-Kur'ani'l-Kerim, ilgili yerler. 
43 Nisa 4/102. 
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IL SALAT KA VRAMI 

A. KAVRAM NEDİR? 

Dinin direğini44 teşkil eden salfit gibi bir kavram şüphesiz sadece kök an
lamı incelenerek ortaya konulamaz; bu çerçevedeki başka lafızların da irde
Jenmesi gerekir Çünkü kavram, gerek günlük dilde gerekse bilimsel eserler
de sık sık karşılaştığımız bir kelimedir. "Bir nesne hakkında sahip olduğu
muz genel düşünce" 45 demek olan kavram; lafız ve terimden farklı bir anla
ma sahiptir. Çünkü kavramların aksine, lafız ve terimler harflerden oluştuğu 
gibi, aynı kavram çeşitli terimler ile ifade edilebilir. Kavramlar, kelimelerin 
anlamlarından ibaret olmadığı gibi, bunlara "zorunlu olarak bağlı" da değil
lerdir. Bir şey henüz terimleşmemişken genelde insan zihninde o şeyin kav
ramı oluşur, fakat kavramların ikinci kişilere aktarılabilmesi için, birtakım Hi
fızların (kelime) kullanılması gerekir. İşte, "saL3J kavramı" dediğimizde, sa
latla bağlantılı fakat bu kökten olmayan lafızlan da hesaba katmış oluruz. 
Zira tek bir kavram ayrı ayrı kavrayışlardan oluşabilir. 

Dolayısıyla, salatın kavramsal çerçevesini çizerken; 

(i) Zikr, tekblr, tesbfhltenzflı, lıamdüsenfilşükr, tefekkiir, dua, isti' iine, tazar
ru!yakarış, kıyiim, k11·fiat, riikü, secde, teşelıhiid, kumU, huşu ', abdest, ezan!nidfi, kıb
le, mescid!musallfi gibi kelimelerine ilaveten; 

(ii) Gajlet!selıv, şirk, küfr, mfisivfiya dua, mfisivfiya yakanna, ınfisivfidan istim
dfit, mfisivfi önünde eğilme, kibrlistikbfir, tuğyfin, isyan ve rucz!pislik gibi kavram
ları da dikkate almak gerekir. 

Çünkü ikinci gruptakiler "namazsızlık" ya da "salatı zayi etme"nin ne 
demek olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre; bir insan ilk gruptaki kav
ramların tersini yapıyorsa, yani: 

- Allah'tan başkasına yalvarıp yakarıyor ve ciddi/önemli durumlarda 
onlardan medet umuyorsa, kişiliğini kaybederek onların önünde eğiliyorsa, 
yerlere kapanıyorsa, 

- Allah'ı yüceltmesi gerekirken birilerini putlaştınyor, birtakım kavram
lan kutsallaştırıyorsa; 'kırılmaz/aşınmaz' birtakım ikon ve idolleri varsa, 

44 Tirmizi, "İman" 8 [İşin başı kayıtsız-şartsız teslimiyet, direği namaz, doruğu ise ci
hattır (yani, Allah yolunda canını dişine takmak)]. Ayrıca bkz. Ilm Mdce, "Fiten" 12 . 

.ıs Necip Taylan, Mantık, Tarihçesi, Problemleri, İst. 1996, s. 73-74. 
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- Allah'a minnettar kalacağına O'na nankörlük ediyorsa, 

- Allah'ı daima hatırında tutması gerekirken, gerek O'ndan gerekse O'-
nun dininden; emir-yasak ve tavsiyelerinden gafilse; bunlara biga
ne/kayı tsız/ilgisiz kah yorsa, 

- Kendisini O'nun dinini; emir-yasak ve tavsiyelerini kabul ederneyecek 
kadar yüksek/büyük/ileri görüyorsa, 

- O'nun dinine; emir-yasak ve tavsiyelerine açıkça veya gizliden karşı 
çıkıyorsa, 

-Maddi-manevi pisliklerden arınmıyorsa, 

- Allah'a yönelmesi gerekirken; kıblesi Beytullah/Ka'be iken kalkıp da 
tüm varlığını Paris'e, Washington'a ya da Moskova'ya yöneltmişse, 

-Yahudi ve Hıristiyan dinlerinden tamamen bağımsız; dosdoğru bir yol 
(sırat-ı müstakim) üzere gitme azim ve kararlılığını sürekli bilemesi gerekir
ken, İslam dışı din, ideoloji ve dünya görüşlerine "inanıyor"sa, namazsız 
demektir; musalli değildir. 

Namazla ilgili olarak biri tekfir edilecekse, bunlar edilmelidir. 

B. SALAT 'MUSALLİ'NİN YAPTIGIDIR 

Kur'an'da bazı önemli kelimeler kullanıldıktan sonra, ~ı (Onlar ki) 
ism-i mevsulü kullanılarak birtakım sıfatlar sıralanır. - Misal: ~ 0:ıı. 
ifadesinden 46 sonra tY-:.ııı ile başlayan 4 vasıf zikredilirken, Lı~y.ıı ~i ..ı5 
ayetinden47 sonra yine tY-ill ile başlayan 6 vasıf zikredilmiştir.- Kavramımızia 

ilgili olarak da böyle bir durum söz konusudur; musallf" kelimesi 
zikredildikten sonra birtakım sıfatlar sıralanmıştır 48 . Bu sıfatların, söz 
konusu kelimelerin tarifi niteliğinde "olmazsa olmaz asli sınırları" mı yoksa 
"bağımsız tali/ikincil yön ve özellikleri" mi olduğu tartışmalıdır. İlk anlayışa 
göre; -salat "musalli"nin yaptığı iş olduğuna göre- "musalli"ye atfedilen 
özellikler salatın anlamını sınırlandırmış olacak; ikinci anlayışa göre ise, bu 
sıfatlar tarif niteliğinde birer sınır (had) değil, salatı pekiştirici mahiyette 
nitelikler olacaktır. Her halükarda, Ma'aric suresinin 19-21. ayetlerinde geçen 
"Allah katında olumsuz beşeri vasıflar"dan uzak olabilmek, söz konusu 

46 Bakara 2/2. 
·17 Mü'minün 23/1. 
48 Ma 'ari c 70/19-35. 
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sıflar"dan uzak olabilmek, söz konusu vasıfları taşıyan musallllerden olabil
mekle mümkündür. Surenin ilgili pasajma49 göre, "Bir hayır elde ettiğinde 
onu ihtiyaç sahiplerinden esirgeyen, başına bir felaket/musibet geldiğinde 
ise ah u vah edip duran aç gözlü, bencil, cimri" insan karakterinden uzak 
olanlar "musalli"ler; yani "salat sahipleri"dir. 

Peki, Musaili Kimdir? 

Musalli; öncelikle, "salat''ında daimi olan ve "salat"ını son derece dikkatli 
ifa eden kişidir (23 ve 34. ayetler). Yani, salat esnasındaki hassasiyet ve dik
katine ek olarak salatını savsaklamayan, sulandırmayan kişidir. 

- Kendi malından, yoksula da yoksuna da hak tanıyabilen kişidir (24-25. 

ayetler). 

- Hesap gününü tasdik eden50 kişidir (26. ayet). 

- Rabbinin azabından endişe eden, ondan yana kendini asla garantide51 

görmeyen kişidir (27-28. ayetler). 

- Irz ve namusunu koruyan kişidir (29-31. ayetler). 

- Şahitliği dürüst yapan kişidir (32. ayet). 

49 Ki gerçekten aç göz yaratılmıştır, insanoğlu: 
sızlamr, kendisine bir kötülük dokundu mu; 
bir hayır geldiğinde ise esirger onu. 
Ancak böyle değildir, namazlarmda(ki dikkat ve huşuları ile sürekli) Bizimle bağlantı ha
linde olan dindar/ar; 
kendi mallarmda belli bir hak tanıyan/ar: 
hem yoksula hem de yoksuna ... 
Hesap gününü tasdik edenler, 
ayrıca; Rablerinin azfibmdan yana kaygılı olanlar ... 
- Rablerinin azfibı da emin olunacak bir şey değildir hani!
Irzlarmı titizlikle koruyan/ar ... 
-Kendi eşleri ve elinin altındaki (cariye)ler müstesna; 
bunlardan dolayı kıııamnazlar, ama bunun ötesine geçenler, çizmeyi aşanlardır.
Aldıkları emanete ve verdikleri söze rifiyet edenler ... 
Şahitliklerini dosdoğru yerine getiren/er ... 
Nanıazlarmı sürekli kıla(rak Bizimle bağlantılarını koparnıaya)nlar. 
Muhteşem Cennet (korulann)da cömertçe ağır/anacaktır böyleleri (Ma'aric 70/19-35). 

so Böylece "saliH" açıkça "iman"la irtibatlandırılmış olmaktadır. Salat-iman ilişkisi 

Müddessir suresinin 43-47. ayetlerinde de aşikardır. 
51 Allah'a yönelik bu umarsız tutum, inananları en fazla aldatan duygulardan biridir 

ve imanla bağdaşmaz. Mürnin korkuyla güven arası bir halet-i ruhiyede olmak du
rumundadır. Bkz. A'raf 7/169 (Ul )~j- · 0).A!..ı); ayrıca Bakara 2/94-95; Al-i İmran 3/24; 
Cum'a 62/7-8. 
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Bu pasajdan, salat kelimesinin "hayatın bütünü kapsayan dindarlık" an
lamına geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu sıfatlar, "mü'min"ler için de zik
redilmiş52; Cehennemlikleri, o Kavurucu Ateş'e, "musallf"lerden olmamaları

nın; yoksulu gözetmemelerinin ve ölüm gelip çatıncaya kadar hesap gününü tekzip 

etmelerinin soktuğu belirtilmiştirs3 . 

Böylece, Kur'an'da önemle üzerinde durulan "salatın ikame edilmesi" 
tabiri de yerine ohirmaktadır. Bütün dinlerin en önemli ortak ilkelerinden 
biri olan "salat''ı icra mecburiyeti herkesçe müsellem olduğundan, hiç kimse 
salatın farziyet ve önemini inkar etmemiştir. Ancak, bu muazzam ilkenin bi
hakkın ifasında daima sorun yaşanmıştır. Nitekim Kur'an'da sallfi-yusallf fiilie
ri de kullanılmakla birlikte, daha ziyade "ikame-i salat" ve türevleri kullanı
lır; salatın ikame edilmesi; "dosdoğru/tastamam ve eksiksiz yerine getirilme
si" istenir ve ikame edenler methedilir54. Buna karşılık, "salat''a aykırı tutum 
ve davranışlar içinde bulunan kişi ve kesimler şiddetle yerilir; bunların "sa
lat"ın anlamından bi-haber oldukları55, "salat''ı "zayi ettikleri"56 belirtilir. 

İkarne-i salat; kişiyi dininemir-yasak ve tavsiyelerine karşı daha duyarlı 
hale getirir. Sözgelimi mü'minlere; canlannı-başlarını ortaya koymalarını ge
rektiren "cihat" emri verilmeden önce, ikiinıe-i salata devam etmeleri istenmiş
tir57. 

- İmanda samimi olduğunu gösterebilmek için58; 

- Dosdoğru yolda gidenlerden (mühtedin) olabilmek için59; 

- Allah'ın rahmetine nail olabilmek için6o; 

- Hiç zarar etmeyecek karlı bir alışveriş için6ı; 

- Allah katında ödüllendirilmek ve mahzun olmamak için62; hasılı: 

52 Mü'minfın 23/1-11. 
53 Müddessir 74/43-47. 
54 Bu kelimelerin geçtiği ayetler için bkz. 'Abdülbaki, el-Mu' ccmü 'l-müfehres li-elfiizl '1-

Kur'fini'l-Kerfm, ilgili yerler. 
55 Ma'fın 107/4. 
s6 Meryem 19/59. 
57 Bkz. Nisa 4/77. 
58 Tevbe 9/11 (Ayrıca tevbe/döni.iş ve zekat). 
59 Tevbe 9/18 (Ayrıca iman, zekat ve Allah'tan başkasından korkmamak). 
6o Nur 24/56 (Ayrıca zekat ve ita'at). 
61 Fatır 35/29 (Ayrıca kutsal kitabı tilavet etmek; okuyup hayata geçirmek ve zekat). 
62 Bakara 2/277 (Ayrıca iman, arnel-i salih ve zekat). 
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- Bütün insanlığa model (şahid) ideal bir karakter haline gelebilmek için 
salatı ikame etmek gerekmektedir63. 

- Peygamberlerin yüce Allah'la kurdukları iletişimde büyük rolü bulu
nan "salat"64 mü' minierin Allah'a un1c etmelerinde; manevi ötelere geçebii
melerinde etkili olmaktadır. 

Demek ki, salatın bi-hakkın yerine getirilip getirilmediği (yani, gerçek 
dindarlık) resmi söylemlerle, şekli hareketlerle ve kuru iddialarla değil, an
cak, bu sıfatıarın salat sahibinde (musalli) ne kadar bulunup bulunmadığı ile 
ölçülebilir. İş bu kuşatıcı yönü sebebiyledir ki, Kur' an' da salata müstesna bir 
önem atfedilmiştir. İlgili ayetlere baktığımızda, görüyoruz ki; 

- Salat; peygamberlere vahyen emredilen 2 ilkeden biridir65. 

- Salat; İsmail Aleyhisselam'ın ehline emrettiği 2 ilkeden biridir66• 

- Salat; Musa Aleyhisselam'a Tur-i Sina'da ilk vahyedilen 2 temel emir-
den biridir67• 

- Salat; İsa Aleyhisselam'ın memur olduğu 2 ilkeden biridir68 • 

- Salat; Hz. Peygamber'in insanlara iletmesi istenen 2 emirden biridir69• 

- Salat; kişiyi felaha erdirecek 2 arnelden biridir70• 

- Salat; Hz. Peygamber'in uyarılarından yararlanabilecek kişilerin -
'ahirete iman'7L ve -'gayba iman'72 ile birlikte- 2 temel özelliğinden biridir. 

- Salat; isti'ane ederken başvurulacak 2 arnelden biridir73• 

- Salat; İbrahim Aleyhisselam'ın, yüce Allah' tan, kendisi ve nesli için ni-
yaz ettiği 2-3 özellikten biridir74• 

- Salat; din mensupianna emredilen 3 husustan biridir75 . 

63 Hac 22/78 (Diğer emirler: Cihat, zekat ve i'tisam). 
6~ Örneği: İsra 17/78-80; Müzzemmil73/1-8. 
65 Enbiya 21/73. 
66 Meryem 19/55. · . 
67 T' -H' 20/14 (·- "':ıl ~)t.dı -ı, ·~ü Gl 'tl .JI 't) a a 'i'Y'-- ~ J <.F . • • • 
6" Meryem 19/31. 
69 İbrahim 14/31. 
711 A'Ia 87/15 c~~:; ;.:.ı :;;:ı:.ı) 
71 En'am 6/92. 
n Fa tır 35/18. 
71 Bakara 2/45, 153. 
7~ İbrahim 14/37, 40. 
7" Beyyine 98/5. 
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:- Salat; Hz. Peygambere ve Müslümanlara emredilen 3 husustan biri
dir76. 

- Salat; Kur'an kılavuzluğundan yararlanabilecek, ilahi müjdeye mazhar 
mü'minlerin 3 temel özelliğinden biridir77. 

- Salat; rabbani: yöneticilerin 3 temel özelliğinden biridir78. 

- Salat; ilahi kıL;ı.vuzluktan yararlanarak felaha erebilecek, Kur'ani rah-
mete mazhar muhsinlerin 3 temel özelliğinden biridir79• 

- Salat; Allah'ın merhametle muamele edeceği kişilerin 3 özelliğinden bi
ridir80. 

- Salat; ticaret ve alış-verişin Allah erlerini alıkoyamayacağı 3 temel özel
likten biridirsı. 

- Salat; Hazret-i Peygamber'le görüşme yapmadan evvel sadaka verme 
emri hafifletildiğinde, ilgili kimselere emredilen 3 husustan biridir82. 

- Salat; Müşriklerin gerçekten imana geldiğini 3 göstergesinden biridir83• 

- Salat; gece ibadetinin hafifletilmesine bağlı olarak emredilen 3 husus-
tan biridir84 • 

- Salat; müslimlerin memur olduğu 3 (cihad ile birlikte 4) temel ilkeden 
biridir85. 

- Salat; Lokman Hekim'in, oğluna verdiği 4 öğüdün başında gelmekte
dir86. 

- Salat; İsrailoğullarından alınan 5 'söz' den biridir87. 

- Salat; mü'minlerin 5 temel özelliğinden biridir88• 

76 En'am 6/71-72. 
77 Neml27/2-3. 
78 Nur 24/41, 56. 
79 Lokman 31/3-4. 
80 A' raf 7/156. 
81 Nur 24/37. 
82 Mücadile 59/13. 
83 Tevbe 9/5, ll. 
s< Müzzemmil 73/20 
85 Hac 22/78. 
86 Lokman 31/17. 
87 Bakara 2/83. 
88 Tevbe 9/71. 
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- Salgt; Kur'gn k~lavuzlu~undan yararlanarak felsha erecek miittakilerin 
5 ternel ozelliginden biridir89. 

- Salit; Peygamber l~animlarina emredilen 5 l-tusustan biridir90. 

- Salst; feliha eren mii'minlerin 6 temel ozelliginden 2'si saldt ile alskali- 
drr9'. 

- Salst; dindarlik ve erdem vasf~na (birr) sahip olanlarin G ozelliginden 
biridir". 

- Sal2it; -1sraito~ullari baglaminda zikredilmekle birlikte- yiice Allah'ln 
bir insanla 'beraber' o l ~ n a s ~ i ~ i n  4 gartiridan biri ve birincisidir93. 

- SaIcit; ~iravun'un a g ~ r  baslcis~ altlndaki ~ s r a i l o ~ u l l a r ~ ~ ~ a  din niirn~na em- 
redilei-t tek Iiusus ilcarne-i sal2ttlrgJ. Nitekim Musliimanlara cia Medine dev- 
rinin baglarinda; "Simdilik savagl temenni etmeyin; 'salLiti ikiime etmek (ve 
'vererek' benliginizi armdirmak) suretiyle' yuce Allal1'1a ve birbirinizle irtiba- 
tlmz~ saglamlagtrrmaya qaligi~i; orgutlenin."95 buyrulmuqtur. 

6 t e  yandan, 

- Salft; din rnensuplar~mn; dinin oziinden uzaklagmalari 'saliitr z2yi 
etme'9he 'salstm anlamindan bihaber olma'97 kavramlarl ile ifade edilir. 

- Salsta tembel teinbel gelmekg0 ve salsta tembel tembel kalkmak -ki o 
da, AlIah'~ hatirlna getirmeksizin sirf insanlara gosterig iqindir-'9 miinahk 
ozellikIerinden biridir. 

SY Bakara 212-5. 
Ahzap 33/33. 

" Mii'mil-rCin 23/1-11. 
9? Bakara 21177. dyette ( .,. 291 $3: & e;li 3al$i,is) buyrillarak verlne I~asleti zikredil- 

dikte~i sonra, (a.&yl $i,:.&J ;El,is) ifadesiyle zekdt verme ayrlca soz konusu edilir. 
Demek ki erden~li insan; yak~nlarlndal~ baglayarak yetimlere, qallgamayacak du- 
rnmdakilere, yolda kalmlg garibanlara, isteyenlere ve kolelere verrn, arna bu verigi, 
goniillii olarak ve arlnma arnaclyla yayan kigidir. 

93  sf 7/12 (:.>'%A\ '& + 2 ul asj). 
9.1 yklnLis 10187 (;UI l&l> Xj $$l&lj E$ & I&" i2). 
" Nisa 4/77. 
96 Meryem 19/59 (@ ~ ' ~ k ; + l ~ I  \$I> "1 2 && & a), 
97 MB'fin 107/5 ( 3 G i  $L ;j;. 2 $$I), 
9s Tevbe 9/54 (JG 24 Y! t U l  LJgfiG Y;); . 
'JY N i ~ a  4/142 ('@ Y! ib ;j,'$G l'> &a1 ;j;;l-; >a '$6 ;'%A\ J! 196G I>!>); + 
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C. SAL~. T KA VRAMI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR 

(i) Salatın Muharriki Ve Gayesi 

Bütün -zahiri- arneller bir kalp arneline dayanır. Her tür eylemin; tuhım 
ve davranışın kökü, kalpteki bir inanış ve düşünüştür. İşte, kişiyi saliita mo
tive eden saik de kalbindeki ittikii ve tasdfktir. Yani, yüce Allah'a karşı hisset
tiği saygı; O'nun hışmına uğrama endişesi ve yaptıklarının karşılığını 

O'ndan mutlaka alacağınaıoo dair kesin iman. 

İnsanın hayatı-mematı ve bütün ibadetleri alemierin Rabbi Allah'a ait 
olduğu gibi, "salat"ı da O'na aittirıoı; tamamen O'nun için eda edilmelidir. 

(ii) Salatın Hikmeti 

Allah'ın emir ve yasaklarının "taabbüdi" olduğu, genel kabul gören bir 
yaklaşımdır (Yani, ."Namaz niçin emredildi?" diye araştırmaktan ziyade, na
mazı gerektiği şekilde eda etmek gerekir). Ancak "hakim" bir kitap olan 
Kur'an; emir ve yasaklarını bizlere gerekçeli olarak sunmaktadır. Dolayısıy
la, namazın hikmetini araştırmak gerekir. 

Tabii, herkes farklı bir hikmet bulabilir. Bizim araştırmamız bakımından 
önemli olan Kur'an'da verilen gerekçelerdir. Kur'an'a göre salatın hikmeti; 
kişiye Allah'ı hatırlatması, daima O'nun kontrol. ve gözetimi altında bulun
duğu bilincini kazandırmasıdır (zikrulliih)102• Salatın vakte dayalı bir fariza 
(kitiib-ı mevküt) oluşu 103 da bunu göstermektedir. Yani, bir vakitte tamamının 
kılınması istenmemiş, günün -dolayısıyla hayatın- tamamına yayılmıştır. 

100 Örneği: Bakara 2/110, 277. 
101 En'am 6/162. . 
102 A'la 87/15 (~ :'-i:ı ~ı fi~:,); Ta-Ha 20/14 (t?fi;ıı ~~~ ~1); Cum'a 62/9-10 (.;S~.)! ıy:..lğ 

0;...Ji1 ~ IJffi :illi ı_,:p;:ıı:, ... :illi). 
103 N isa 4/103 (~):,:.. y\jŞ ~:;:.ıı .)C. t:.ı.l\S ~~ı 0!). 

Bu vakitler için bkz. Hud 11/114; Rum 30/17,_ 18,_İsra 17/78, 79. Ayrıca: Tai-Ia 
20/130; Gafir 40/55; Kaf 50/39, 40; TUr 52/48, 49; Al-i Imran 3/41; Feth 48/9. 
Sabah namazı: İsra 17/78; Rum 31/17; Kaf 50/39, Tur 52/49; Öğle namazı: Rum 
31/18; Kaf 50/39; ikindi namazı: Bakara 2/238; Rum 31/18; Kaf 50/39; akşam namazı: 
Rüm 3J/17; Kaf 50/40; Tür 52/49; İnsan 76/26; yatsı namazı: Rum 31/17; Kaf, 40; Tur 
52/49; Insan 76/26; Cuma namazı: Cum'a 62/9. 
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Namazın, ilkin 50 vakitolarak emredilmiş olması104 da bu külli hassasi
yetİn bir başka ifadesidir. 24 saati 50'ye böldüğünüzde, 8 saatlik uyku vakti 
dahil 28 dakikaya; uyku dilimini çıkardığınızda ise 20 dakikaya bir namaz 
düşmektedir. Tek bir namaz 5 dakika sürse, beher 20 (ya da 15) dakikada bir 
namaz kılmak gerekecektir. Ancak, burada maksat; "işi-gücü bırakıp namaz 
kılmak" değil, "günün tamamını namaz bilinci içerisinde geçirmek" olduğu 
için, namaz sonuçta 5 vakitle kayda bağlanmış, fakat bu vakitler 'gün'ün dö
nüm noktası niteliğindeki saatlerine 105 hasredilerek namaz yine günün ta
mamına -ve böylece tüm hayata- yayılmıştır. 

Dahası, düşman -yani ölüm- korkusu bulunduğu takdirde bile, namazın 
mutlaka eda edilmesi istenmiş ve namazın; 

- Piyade ya da süvarİ olarak -yani, basbayağı yürürken ya da binek üze
rinde giderken-kılınması emredilmiştirlü6; 

-Düşmanla karşı karşıya iken namazın nasıl kılınacağı anlatılmıştır107 • 

İlkinde, Fıkhl manada bir "rüku" ve "secde" mefhumunun; diğerinde ise 
"rekat" mefhumunun olmaması ilginçtir. Çünkü ikincide; namazı imam iki, 
cemaat ise bir rekat olarak kılmaktadır. ["Allah için namaza, Rasulullah için 
salevata, meyyit için duaya" niyet edilen cenaze "namaz"ı için de benzer bir 
durum söz konusudur: Bu namazda da kıyam halinde, tekbirler eşliğinde 
merhum için dua edilmektedir; ama rüku, secde, rekat, ka'de vs. rukünler 
mevcut değildir.] Ama şekil olmasa da ruh mevcuttur. Her 2 ayette de, yüce
ler yücesi ile iletişim kurmanın o zor şartlarda insana müthiş bir özgüven ve 
sığınma imkanı sağlayacağı vurgulanmaktadır. Şüphesiz, namazda bu hisler 

104 Bkz. Miraç hadisi, Buhiirf, Müslinı, Nesei. 
1os Bu vakitler için bkz. Hud 11/114; Rum 30/17, 18, İsra 17/78, 79; TaHa 20/130; Gafir 

40/55; Kat 50/39, 40; Tur 52/48, 49. 
106 "Biitüıı namazlarm, özellikle de tam aradaki [ikindi] ııamaz[m]ın üzerine titreyip mutlaka 

eda edin ve A/lalı'm lıuzurımda, saygıyla ve içtenlikle dımm. Şayet [düşmandan yana] 
endişeli iseniz, namazı yaya ya da binitti olarak da kılabilirsiniz. Kendinizi emııiyette his
settiğiniz zammı ise, bir zamanlar bilmedikleriilizi size Allalı öğrettiği gibi siz de O'nu 
zikredin." (Bakara 2/238-239) 

107 "[Rasuliim!] Sen de içieriilde olup onlara namaz kzldırdzğm zaman, onlardan bir grup
siliihlarııız kuşanmış olarak- seninle beraber namaza dursım {diğer grup da düşmmım kar
şzsmda konuşlansm].- Secdeye vardıklarmda arkamzda bulımsunlar [ki, diğer grup onları 
düşmandan konıyabilsin]. Namaz kılmayan diğer grup gelsin, onlar da seııhzle beraber 
namaz kı/sm. Tedbirli olsunlar; silalı/arım yanlarına alsmlar. Çünkü inkô.rczlar; siz sila
hımzdan ve eşyaııızdmı gafil olun da, üzerinize ansızm çulimısınlar isterler. Eğer yağ
ımırdan dolayı zahmet çekecek gibiyseniz ya dq hasta olursamz, silahlarmzzz yere bzrak
mamzda sakmca yoktur. Yine de tedbirli olun! Inaıım, Allah ktifir/er için burunları m siir
tecek bir azap lıazırlamzş bıliımuıjor." (Nisa 4/101) 
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doruğa çıkmaktadır; ama bu imkanlar namazla sırurlı değildir. Nitekim bir 
sonraki ayette; "Namazı tamamladığmızda; ayaktayken, otururken ve yanlarınız 

üzerine (yatar vaziyette) iken Allah'ı zikredin. "108 buyrularak, söz konusu "zikr 
ve iletişim"in tüm hayata yayılması emredilmektedir. 

"İnsanı fahşa ve münkerden uzak tutması"109 da salatın fonksiyonu ol
makla birlikte110, bunu sağlayan, namaz değil namazın kazandırdığı söz ko
nusu bilinçtir. Nitekim ilgili ayette 'zikrullah'ın daha büyük olduğuna dikkat 
çekilmiştir111 . Bu bağlamda, münafıkların, namazda Allah'ı pek zikretmedik
lerinin belirtilmesi112 de ilgi çekicidir. -Zikrullah; şüphesiz Tasavvufi anlam
da; belli kurallar çerçevesinde; tespih vs. aletlerle belli rakamları tamamlama 
amacı güdülerek 'zikir çekmek' değil, hayatın hiç bir aşamasında Allah'ı ha
tırdan çıkarmamak, her hal ü karda O'nun gözetiminde olduğu; O'nun sevgi, 
rahmet ve inayetinin daima üzerinde bulunduğu bilincine sahip olmaktır. 
"İnsanın varlık hikmeti"ne dair son derece ciddi bulıranların yaşandığı bir 
dünyada, bu tip bir itmi'nana; güven ve tatmine ulaşabilmek ancak "Allah'ı 
zikretmek"le mümkündür113.-

Bu yönleriyle salat, mü'minler arası her tür ilişkiye mihver/medar ol
maktadır: Mü'minler salat sayesinde belli bir mekanda bir araya gelmekte, 
va'z, nasihat, eğitim ve öğretimden tutun da ülkenin nasıl idare edileceği ve 
vatanm nasıl savunulacağı bağlamında alınan her tür siyasi, askeri, beledi 
karara varıncaya kadar bütün önemli işlerini salat çerçevesinde görüşmekte

dirler114. Mekke devrinde Daru'l-Erkam'da; Medine devrinde ise Mescid-i 
Nebevi'de. 

108 Nisa 4/103. 
109 Ankebut 29/47 (_p:,:.ıı:., r~l J;. ~ ~)Uı 0!). Ayrıca bkz. Ma'aric 70/19-35. 
110 Ki bu anlamıyla salıit, bir "ıslah"; bu eylemi hakkıyla ifa edenler de "muslih"tir. 

[B k A' 'f 7/170 (-.·-ı· c'.ıı-' t ' · ''1 \.lı ~)Uıı '~~- ....,GS.JLı ·. t' --~ ·. ~~- )] z. ra ~ _;.;. t*-"" . -"' _, .. . . u_,..,....., uı . ..ı . 
111 Ankebut 29/47 (fo.l ~~ Cf;;ıl)). 
112 Bkz. N isa 4/142 (:ıl# 'il ;.Jıı "u..ı'.J.':Y '1))]. 
113 Ra' d 13/28. 
114 Bkz. Önkal-Bozkurt, "Cami" md., VII, 51-53; Kazıcı, Anahatlarıyla İslam Eğitim Tari

hi, s. 20-24. _ Salatın siyasi ve toplumsal boyutunu en biiriz vurgulayan ayet şudur: 
"(Mısır'da, Jsr{iiloğullarmm Hz. Musa'yı lfder benimseyen gençleri:) 'Biz, yalnız Allah'a 
güvenip O'na dayanıy6ruz. Ey Rabbimiz! Bizi, şu güruhun ayartılmasına vesile etme ve 
bize acı da şu k{ijir güruhtan kurtar.' dediler. Biz de Musa ve kardeşine: '.Kavminiz için Mı
sır'da ev/er hazırlayıp buraları karargah edinin ve sa~/am bir şekilde örgütlenin [ 1~1:., 
~~11J4Ij ~ ~~]; bu miiminleri de miijdcley(ip ~norallerini güçlendirmeye çalış)ın!' 
diye vahyettik." (Yunus 10/85-87) 
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(iii) Salatın Gerekleri 

Zikr, tekbfr, tesbfh!tenzfh, ham d ü senfi, tefekkür, dua, isti 'ii ne, tazarru!yakarış, 
kıyam, kır fiat, rüku, secde, kunut, huşu ', ayrıca; abdest, ezaıı!nidfi, kı b le, 
mescid!musallfi. 

Her biri müstakil birer tez konusu olan bu kavramları etraflıca işlernek 
tebliğin sınırlarını aşar115 • Ancak şunu belirtelim ki; bunların İslam'daki na
maz ibadetinden bağımsız kendilerine ait anlam sahaları mevcuttur; her bi
riyle namaz arasında umum-husus ilişkisi vardır. Sözgelimi salat-dua ilişkisi. 

Öteden beri, "namazın duadan ibaret olduğu; rükfı-secde vb. hareketle
rin zait olduğu" yönünde biraz da namazı tahkire varan görüşler sert edildi
ği bilinmektedir. Salatın kök anlamının dua olduğu belli kaynaklara istina
den yukarıda da geçmişti, ancak buradaki dua Arapça"dua " kelimesiyle ifa
de edilenden farklı bir mahiyettir. Kur'an'da; "dua'lara icabet etmek" hak ilah 
ile sahte ilahların bariz farklarından biri olarak gösterilir. "Kul"larının çağn
Ianna cevap vermekten ikiz putlara nasıl olup da tapınıldığı sorulup putpe
restlik (şirk) kınanır; Allah'a dua edildiğinde, kullarının duasına mutlaka 
icabet ettiği 11 6 vurgulanır. 

"Dua" çağırmak anlamına gelir. Dua etmekle; Allah'a seslenmekte ve 
O'ndan çeşitli taleplerde bulunmaktayız. -Nitekim dua "Allah'a kulluğun 
özü" sayılmıştır. Çünkü bütün ibadetlerde mutlaka dua vardır. Dua ibadete 
anlam ve ruh katar. Yüce Allah'a kulluk etmek, eninde sonunda O'nun ke
rem hazinesinden bir şeyler istemekle sonuçlanacak; insanoğlu taptığı yüce 
varlıktan mutlaka bir şeyler bekleyecektir. "Sadece O'na dua etmedikten sonra, 
Allah elbette size değer vermez." mealindeki ayet meşhurdur117.-

Salat kelimesinin ifade ettiği dua ise, bu anlamda değil, belli hareketlerle 
Allah'a ibadet/ritüel sunma anlamındadır. Salatta da Hak'tan bir talep söz 
konusu olmakla birlikte, bu talep salatın anlam sahasını tüketmez. Bu saha
nın içinde; dua ile birlikte, tesbfh, tekbzr, hamd vs. de yer almaktadır. Yani, du
a'nın tamamen sözlü olmasına karşılık, salat; rükusu ile secdesi ile diğer ha-

115 Dua, zikr, tesblh, kıyam, secde, rüku ve kıble kelimeleri hk. bkz. Gözeler, Sami dini 
geleneğinde salat, savm ve zekat kavramlarının semantik incelemesi, s. 64-81. 

116 Ornek olarak bkz. Bakara 2/186; A'raf 7/194. Burada önemli olan! kullanılan Arap
ça/Türkçe tumhıraklı kelimeler değil, dua esnasındaki bilinçtir. Insan içinden gel
diği şekilde dua etmelidir; ne istediğinin bilincinde olarak ve "bu isteğin gerçek
leşmesi yönünde öncelikle kendi elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymama azmi" 
ile ... 

117 Furkan 25/77. 
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reketleri ile kişiyi kibirden alıkoyması, ruhen yüceltmesiyle fiili yanı ağır ba· 
san hem sözlü hem hareketli komple bir ibadettir. Aynı umum-husus; tesb'ih 
vb. kavramlar için de geçerlidir. Namaz, bu kelimelerin anlamlarını belli öl
çüde içinde barındırmakta; onların ilgili yönlerini toptan ifade etmektedir. 

Şöyle ki: 

Kişinin; öncesinde maddi-manevi pisliklerden arınmadığı, cismani
ruhani bütün varlığını Allah'a yöneltmediği, O'nun huzuruna/divanına 
durmadığı, O'na yoğunlaşmadığı, O'nunla iletişim kur( d uğunun bilincinde 
ol)madığı; O'nu hatırlamadığı, anmadığı, düşünmediği, O'na hamdüsena 

etmediği, O'nu her tür eksiklikten tenzih etmediği, büyük bir alçakgönüllü
lükle O'nun yüceliği önünde eğilmediği, en değerli varlığı olan yüzünü O'
nun azameti karşısında yerlere sürmediği, O'nun kelamından ayetler oku
madığı, O'na dua ederek dünya ve ahiretine yönelik O'ndan bir şeyler iste
mediği, hayatının önemli dönemeçlerinde O'ndan medet ummadığı/yardım 
beklemediği, gönüllü olarak eda etmediği bir ritüel nasıl "namaz" olarak de
ğerlendirilebilir? 

O halde, -gerek "genel dindarlık" anlamıyla gerekse "namaz" anlamıyla
salM gönüllü olarak eda edilmelidirm. Gönülsüz icra edilen bir arnelin Allah 
katında alacağı olumlu bir karşılık bulunmadığı gibi, bu tür bir hareket kişi
nin ikiyüzlü olduğunun emaresi sayılabilir. İkinci olarak; kişi sonuçta Al
lah'ın huzuruna çıkacağı endişesiyle, ifa ettiği salatın O'nun katında makbul 
olup olmayacağı bilinciyle son derece dikkatli, hassas ve titiz hareket etmeli
dir. Şayet kıldığı namaz "salatın hikmeti" çerçevesinde dile getirdiğimiz 
fonksiyonları sağlamaktan uzaksa, sorunun üzerine daha bir özenle eğilme
lidir. 

(iv) Salatın Yeri 

Salat için mutlaka bulunulması gereken belli bir yer yoktur; temiz olmak 
şartıyla yeryüzünün tamamı namaz kılınabilir. Ancak Kur'an'da "salatın icra 
edildiği mekan"lar olarak saleviit 119, musalla1ıo beyt (çğl. büyut) 121 ve mescid 
(çğl. mesacid) kelimeleri geçmektedir. Beyt hariç, tamamı "mabet" anlamında 
birleşmekle birlikte, ilki "Yahudi havrası", ikincisi "namazgah/dua yeri" 

11H Tevbe 9/79 (wLS~I c} ;:_~:;.,ıı ::ı, $~1 0J~ 2_,;ıll) 
119 Hac 22/40. 
120 Bakara 2/125. 
121 Örnekolarak bkz. Nur 24/36. 
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üçüncüsü "secdegah" anlaınındadır. Mescid kelimesi günümüzde "cami" ile 
eş anlamlı kullanılmaktaysa da başka din mensuplarırta ait -Kudüs'teki 
Mescid-i Aksa122 gibi- ınabetler de pekala birer ınescittir. Yeter ki, orada Al
lah'ın adı anılsın, O'nun adı yüceltilsin, sadece O'na ibadet/kulluk ve dua 
edilsin. 123 

Müşrikler dahil, herkes ınescitlere sahip çıkmak (tevelll/i'ınar) istemekle 
birlikte, Kur'an "ınescid ınütevellisi" olabilecek kişilerin; "Allah 'a ve ahirete 

iman etme, salatı ikame etme, zekatı verme ve Allah' tan başkasından korkmama" 

özelliklerine sahip olmaları gerektiğini belirtıniştir124 . 

Cami toplumsal hayatın kalbiydi. Sözgelimi ıninber; nutuk irat edilme
sine yaradığı gibi, siyasi bir ınahiyet de taşıyordu; bir tür tahttı. Alınan 

önemli kararlar Hz. Peygamber tarafından ıninberden iletiliyordu. Camiierin 
dini ve siyasi faaliyetin merkezi olma özellikleri bilhassa ıninberde tecelli 
ediyordu. Minbere çıkmak, aynı zamanda Hz. Peygamber'in makamına çık
mak anlamına geliyordu. İnsanlar halifeye ıninberde biat ediyorlardı. Min
berde hutbe/nutuk irat etmek namaz kıldırınaktan daha ınühiındi. Hüküm
cların tahttan indirilmesi de ıninberde veya ıninber yanında gerçekleşirdi. 
Çünkü cami salt tapınak değil, bir nevi parlamento hüviyeti taşımaktaydı; 
toplumun/cemaatİn bilgilendirilip öyle ya da böyle rızasının alınınası gere
kiyordu. Halifenin başkentte camilere karşı durumu neyse, valilerin de eya
letlerde camilere karşı durumu oydu. Halife gibi vali de minbere çıkıp nutuk 
irat ederek vazifesine başlardı. Halifenin siyasi gücü zayıfladığında bile, ci
var bölgelerdeki siyasi otoriteler, halifenin Müslüman hükümdan sıfatıyla 
sahip olduğu ve kendilerine tevdi ettiği gücü kullanınaktaydı. Tabii, bu nu
tukları irat etmek için Cuma namazı hutbelerini beklerneye gerek yoktu; si
yasi otorite, gerektiği her an ceınaati camide toplanınaya çağırıp hutbe irat 
edebilirdi. 

Toplumsaliaşına ve devletleşıne ile birlikte mabet; siyasal, bilimsel, as
keri:, her tür sosyal faaliyetin yürütüldüğü bir genel merkez haline gelince, 
insanlar hem namaz esnasında hem de namaz dışı eğitim-öğretim faaliyetle
riyle ınabette eğitilmiş; hukuki anlaşmazlıklar ınabette hükme bağlanmış, 
savaş kararlan ınabette alınmış; böylece, namaza katılmak Müslüman top
lumun üyesi olmak anlamına gelmeye başlamıştır. Namazın "dinin direği" 

122 Bkz. İsra 17/1 ve 7. 
ı23 Bkz. Hacc 22/40; Nur 24/36. 
12·1 Bkz. Tevbe 9/17-18. 
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sayılmasında bunların rolü büyüktür. Mabedi/namazı mazeretsiz terk eden
lerin niçin kovuşturulduğu da böylece netleşmektedir. 

Cami hayatın merkezinde yer alırken, zamanla bu durum değişmiş; ca
milerin üstlendiği pek çok fonksiyon başka kurumlarca görülmeye başlamış
tır. Camiierin fonksiyon fakirleşmesine duçar olmasına esef etmeye gerek 
yoktur. Caminin söz konusu işlevleri elbette tek bir mekana sığmayacak; her 
bir fonksiyon müstakil müesseselerce icra edilecekti. Bu müstakilleşme
nin/müesseseleşmenin daha sağlıklı olacağı aşikardı; ancak Kur'an'ın öngör
düğü "dünya-ahiret ya da din-bilim bütünlüğü"nün bozulmasında bu ayrış
manın etkili olduğu anlaşılmaktadır. Yalnız, Tasavvuf erbabının; seyr ü sü/Uk, 
zikir, tezkiye, tahliye-tezkiye vs. için camiyi bırakıp yeni merkezler ihdas etmesi 

için aynı olumlu tavrı gösteremiyorum. 

Sonuç olarak; caminin gördüğü toplumsal terbiye işlevinin, niektep
medrese, tekke, dergah ve zaviyelere; siyasi fonksiyonların da devlet adam
larının ikametgahıarına (saraylara) kayması; geri çevrilemez doğal bir geli
şimdir. Bunca fonksiyonun tek bir çatı altında toplanmış olmasında, şüphe
siz Asr-ı Saadet'in kısıtlı imkanları belirleyici olmuştur. Bu durumda yapıl
ması gereken; insanın dünya-ahiret mutluluğuna vesile olacak her tür faali
yetin; eğitim-öğretimin, tıbbi, iktisadi aktivitelerin, siyasi, idari, beledi, aske
ri, inzıbati faaliyetlerin "dinin direği" niteliğinde, muazzam sevaplara vesile 
olacak birer ibadet oldukları bilinciyle eda edilmesidir. 

III. SALAT TERİMİ 

A. HZ. PEYGAMBER'E SALAT Ü SELAM 

Salat kelimesi; "Hz. Peygamber' e salat ü selam etme" çerçevesinde terim
leşmiştir ki, kelimenin kökünde bulunan "dua ve iyi dilek" anlamları terim 
anlamında da pek değişmemiş olmaktadır. 

Ahzap suresinin 56. ayetinde teriroleşen "salat ü selam"; bağlaını dikkat
le incelendiğinde görüleceği üzere, "Hz. Peygamber hakkında daima hayır
hah duygular beslemek, hayır dualar etmek; onun aleyhinde bulunduğu iz
lenimi verebilecek en ufak bir tutum dahi sergilememek; onun şanına en 
ufak bir leke getirebilecek bir şeyi bile 'söz' konusu etmemek; düşmanlarının 
onun aleyhindeki ineitici (eza verici) sözlerine kulak tıkamak, onlara prim 
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vermemek, onları başkalarına taşımamak, özellikle de onun aile hayatı ile il
gili hiç bir olumsuz duygu ve düşüneeye sahip olmamak" demektir. Ancak, 
"salihın terim anlamı" dendiğinde akla ilk gelen şüphesiz bu değildir. 

B. FIKIR'TA 

Sal<3.t; dilimizde "namaz" kelimesi ile terimleşmiştir. Namaz; Farsçadaki 
"nemaz"ın Türkçe telaffuzudur; İslam kültürü Türklere İran kanalıyla intikal 
ettiği içindir ki, dini terimierin pek çoğu dilimize Farsçadan girmiştir. 

Terim anlamıyla Fıkhı ilgilendiren namazın bu ilmin terminolojisindeki 
anlamı herkesçe malum olmakla birlikte, şöyle hatırlatılabilir: -Abdestli ol
mak şartıyla, tekbirle başlayıp selamla tamamlanan belli söz ve hareketler 
bütünü. Beş vakit namazın hicretten 1,5 yıl evvel, miraç gecesinde farz kılın
dığı rivayet edilir125. Yalnız bu, günümüzdeki namazla tamamen örtüşmez. 
Örneği: Bugün dörder rekat kılınan namazlar henüz ikişer rekat kılınmak
taydı. Bunların rekat sayıları hicretten kısa bir süre sonra dörde çıkarılmış
tıri26. 

Kur'an-ı Kerim; beşeri eserler gibi sistematik/konulu bir metin olmadığı 
için, namazı anlamı, çeşitleri, vücub şartları, szhhat şartları, farzları, vacipleri, 
sünnetleri, mekruhları, namazı bozan hdller vs. ile- ele almamış; pek çok konu 
gibi bunu da Hz. Peygamber ve dava arkadaşlarının uygulamalarına (sün
net) havale etmiştir. Sadece, belli olaylar anlatılırken namaza "bir vakit ölçü
sü" niteliğinde yer verilmiştir. Sözgelimi hukuki bir meselede haklarında 
şüphe edilen iki şahidin "namazdan sonra" alıkonularak yemin ettirilmesi127, 
"sabah namazından önce" ve "yatsı namazından sonra" ebeveynlerin çıplak 
olabilecekleri, dolayısıyla yanlarına destursuz girilmemesi gerektiği128; gün
delik işlerin hayhuyu içinde "ortadaki namaz"ın (salat-i vüsUi) dikkatten ka
çırılmayıp özenle eda edilmesii29. 

Kur'an'ın pek çok ayetinde "salat" terim anlamı ile kullanılmaktadır. Ör
neği: 

- Namaza çağırmak U)UI.)j ~:ıı..; ı:ıı:,)ı3o, (~1 ?".;; ~ ~)t:.dl ~~) ı:ı1)131, 

125 Bkz. Buhdri, Bed'li'I-halk 6. 
126 Bkz. Buhdri, Saliit 1 
127 Maide 5/106. 
128 Nur 24/58. 
129 Bakara 2/238. 
130 Maide 5/58. 
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- Namaza kalkmak (~)UI ...Jl ;.t.! l:ı))132, 

-Sabah namazından önce (~1 P1.:..., ~ U,.,)133, 

- Namazdan sonra (~)UI ~ :Y.)134, 

- Yatsı namazından sonra (;.~1 ~~ ~ r.>--)135, 

- Namazın sona ermesi [(~)UI ~->]_;.,o l:ı\.9)136, (~)UI ({:ı- ;.,9 l:ı\.9)137), 

-Namazı kısaltmak (~)UI U, IJ~ ;))13s, 

-Namaz kıldırmak (~)UI f.iJ :··,·.;t.;)B9, 

-Orta namaz (~Jll ~)UI:,)ı4o, 

-Cuma namazı (~1 ?:;, :Y. P~)ı4ı, 

- Namaza sarhoş yaklaşmak (lS:.ı~ ~t:, ~)UII_;.:.fo 'i) vb. 

Bununla birlikte, bütün salat kelimeleri "namaz" olarak anlaşılmamali
dır; çünkü "namaz" artık biz Müslümanların malum ibadetini ifade eden 
teknik bir kelimedir. Özellikle Bakara suresindeki salat ve ikiinıe-i salat gibi ta
birlerin aslında daha ziyade "İsrailoğullarının ibadet ve dindarlığı" ile ilgili 
olduğu142 aşikardır. Söz konusu dindarlık algısındaki eksiklikler hatırlatıla
rak resimde/şekilde kalan dindarlık olması gereken düzeye getirilmeye çalı
şılmaktadır. 

Aynı durum namazın rükünlerini oluşturan kıyam, kıraat, rek'atlrüku, 
secdelsücud, ka' de/ku' ıl d için de geçerlidir. Aksini gösteren bir karine olmadığı 
takdirde, bunların da namaz ibadetinden bağımsız kendi (sözlük) anlamları 
esas alınmalıdır. Sözgelimi meleklerin Hz. Adem'e "secde" etmesi -her ne 
kadar aynen namazdaki secde gibi anlaşılıyorsa da aslında maksat "melekle-

131 Cum'a 62/9. 
132 Maide 5/6. 
133 Nur 24/58. ~~ ul_;-9 (İsra 17/80) ifadesi de sabah namazı anlamına gelmektedir; 

parça (kıraat) zikredilerek bütün (namaz) kastedilmiştir. 
134 Maide 5/106. 
135 Nur 24/58. 
136 Cum'a 62/10. 
137 Nisa 4/103. 
138 Nisa 4/101. 
139 Nisa 4/102. 
140 Bakara 2/238. 
141 Cum'a 62/9. 
142 Örnek olarak bkz. Bakara 2/43, 83, 110; Nisa 4/162 (Allah'ın hışmından kurtulabile

cek Yahudilerin özelliklerinden biri olarak). 
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rin Hz. Adem'e ram olması, onun emrine girmesi"dir. İsrailoğullarına hitap 
eden ~ı): ;::. ~~~13 ifadesini143; "Rüku edenlerle birlikte rüku edin" şeklinde 
değil, "(O'nun azameti önünde) eğilenlerle birlikte siz de eğilin"şeklinde an
lamak gerekir. İkinci bir örnek de, - ;.~:ı- :..9144 ve :--,)_ ;,9145 cümlelerinin namazın 
kaza edilmesi ile ilişkilendirilmesidir. Oysa bu ayetlerde, namazın "tamam
lanması"ndan, "sona ermesi"nden bahsedilmektedir. 

Ancak kelimelerin terim anlamları o kadar öne çıkmıştır ki, kıyfim, ku·aat, 
rek 'atlrüku, secdelsücud, ka' de/ku' ud kökünden gelen bütün kelimeler namazın 
rükünleri imiş gibi anlaşılmakta; Kur'an'da görülen bütün "salat'' kelimeleri 
"namaz" olarak tercüme edilmektedir. Sözgelimi "dindarlığın mahiyetinden
bi-haber olmak" mealindeki ;j).L ~)L:. 0C ;.A ;j,ı;ılı cümlesi146 Fıkıh'taki sehiv 
secdesi ile ilişkilendirilmekte; dinden ve dinin esaslarından uzaklaşmak an
lamına gelen ;;~\ ly:-\..Ail47 cümlesi, namazın sünnetlerindeki ya da adabın
daki eksiklik olarak anlaşılmaktadır. Daha da ilginci; ilk Mekki ayetlerde ge
çen salat kökenli kelimelere bakılarak Hz. Peygamber'in bi'setin başından 
itibaren "namaz" kıldığı, Fatiha'sız namaz olmayacağı için, Fatiha suresinin 
Mekki olduğu, hatta ilk inen surelerden olduğu düşünülmektedir. 

Oysa, "salat" "namaz"dan her bakımdan daha geneldir. Mutlak manada 
kullanılan salat; belli bir ritüeli değil, "kişinin iman ve dindarlığı"nı ifade et
mektedir. Bir ayette; ölmek üzere olan bir kafirin feci durumu anlatılırken, 
onun tasdik ve salfit sahibi olmadığı, aksine, tekzib edip yüz çevirdiği anlatıl
mıştır; "tasdik salat'' ikilisine karşıt olarak "tekzib tevelli (i'raz)" ikilisi kulla
nılmıştır ki, tasd'ik x tekzib; dinin temel akide (inanç) alanını kapsadığına gö
re, salfit x tevelli de dinin arneli yönünü toptan ifade etmiş olmaktadır. Müş
riklerin Hz. Peygamber'e karşı takındığı sert red tavrı anlatan ilk dönem 
ayetlerinden birinde148 de net olarak görülen bu anlam Hz. Şuayb'ı konu alan 
ayette149 de aşikardır. 

143 Bakara 2/43, 
144 Nisa 4/103. 
145 Cum'a 62/10. 
146 Ma'lın 107/4. 
147 Meryem 19/59. 
148 'Alak 96/9-ıo (~ ı:oıı~ ~ t?~ı ~U). 
149 A' Af 7/87 (~W ı.:. uıı . t . :ıc:' •. t. tU'· Gl~ ı.:.~·" •. t ~· 't ~)L,.\ ~ G) ra _ _ı.c <..F u=u u _, _, . . _ yı u Y' . __ .. 

Kavmi, bu peygambere; "Ey Şuayb! Atalarımızın tapageldiği şeyleri bırakma1mzı ya da 
kendi nıallarımızda dilediğimizi yapmaya son vernıemizi sana 'salii.t'ııı mı emrediyor?! Zira 
şuna eminiz ki sen -~alt kendin olarak- ağırbaşlı ve akıllı bir adamsındır." demiştir ki her 
iki durumda da salat kelimesini belli bir ritüele tahsis etmek zordur. Nitekim 2. 
ayetin -Hamza, Kisi'ii ve Hafs dışında- bütün mütevatir kıraatlerinde; 'salat' çoğul 
olarak (salevfi.t) geçmektedir ki bu, maksat iman ve dindarlık olmasına rağmen, sa-
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Müslümanlar gibi, Yahudi ve Müşriklerin de salatları söz konusudur; 
çünkü dindarlık iddiası taşımayan yoktur. Hidayeti tekelinde gören Yahudi
ler malum; onlar için örnek vermeye gerek yok da putperestler bile sık sık 
Ka'be'yi haccetmekteydiler. Dindarlık namına, çıplak tavaf gibi çirkin (fahşa) 
ve -alkış tutma ve ıslık çalma gibi anlamsız hareketlere imza atmaktaydı
larıso. Bedir savaşı öncesi; "Allahım! Şayet şu (Kur'an), Senin tarafından gelen 
gerçek bir mesajsa, gökten üzerimize taş yağdır! "ısı diye yana yakıla dua ediyor
lardı. Ama uçuruma yuvadanmak üzere olan toplumlarındaki baskı, zulüm 
ve anarşi ile dindarlıklarını sınamıyorlardı. Oysa Kur'an'ın onayladığı din
darlık; vakte, sayıya, resme ve şekle indirgenen zahiri alışkanlıklar değil, 
şahsi ve maşeri sorunlara cevap arayan külli bir hassasiyetti. 

C. TASAVVUFTA 

"Namazın vücup şartları, sıhhat şartları, çeşitleri152, farzlarıl53, vacipleri, 
sünnetleri, mekruhlan, namazı bozan haller" vs. Fıkhı (yani, Fıkh-ı Asğar'ı) 
ilgilendirmektedir, dedik. Çünkü İslam'ın iki ana normatif ilminden biri olan 
bu muazzam disiplin, tüm yönleriyle Müslüman hayatını düzenlemekle yü
kümlüdür. Dünya işlerinde ise, kimse kimsenin kalbini yaramayacağına gö
re, mecburen zahire bakılacaktır. Zahiri şartlar yerine getirilmişse, elbette 
namaz da sahih sayılacaktır. İşte, Fıkıh namaza daha ziyade zahiri özellikleri 
bakımından yaklaştığı için, Tasavvuf erbabı namazı Fıkhi anlamıyla bırak
mak istememekte, ona daha derin (manevi/batıni) boyutlar katmaktadır. Ör
neği: Fıkh'ın namazında huşu' şartı bulunmamakta; tebliğde dile getirdiği
miz fonksiyonların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmamaktadır. 

!atın öne çıkarıldığını göşterir. Çünkü "hayatın tamamını kuşatan iman ve dindar
lığın en belirgin göstergesi" salattır; inkarcıların Hz. Şuayb'da gördükleri farklılık; 
iman ve dindarlık değil, sürekli icra etmekte olduğu salat (dua vb. ritüeller) idi; 
iman ve dindarlık onun salatında tecelli etmiş oluyıordu. Onlar da Şuayb 
Aleyhisselam'ın -yanlış buldukları- söylemlerinin onun 'salat'ından kaynaklandığı
nı söylemiş oldular. 

ıso A'raf 7/28; Enfal8/35. 
ısı Enfal 8/32. 
152 Teheccüd namazı: İsra 17/79-80; Furkan 25/64; Secde 31/16; Zariyat 51/17-18; korku 

namazı: Bakara 2/239; Nisa 4/101-103; yolcu namazı: Nisa 4/101; bayram namazı: 
Kevser 108/2; cenaze namazı: Tevbe 9/84; Kuşluk namazı: Sad 38/18. 

103 Maddi pislikten uzak olmak: Müddessir 74/4; abdest ve gusül: Maide 5/6; teyem
müm: N isa 4/43, Maide 5/6; setr-i avret: A' raf 7/31; istikbal-i kı b le: Bakara 2/144, 
A'raf 7/29; vakit: Nisa 4/103; iftitah tekbiri: A'la 87/15; kıraat İsra 17/110; 
Müzzemmil 73/20; rükü: Bakara 2/43; Al-i İmran 3/43. 
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Tasavvufun bu noktadaki yaklaşımı ise -Mevlana örneğinde- şöyle yan
sıhlabilir: 

Günahları yüzünden cezalandırıldığı halde, hala yüce Allah'tan buna 
dair alarnet isteyen bir adam hakkında Mevlana şöyle der: "Oruç tutmakta, 
dua etmekte, namaz kılmakta, zekat vermekte, başka ibadetlerde bulunmak
ta, fakat ruhu bir zerre bile zevk duymuyor.. İbadeti kabuktan ibaret; içi yok. 
Cevizler çok, ama içieri boş. İbadetlerin netice vermesi için zevk gerek; to
humun ağaç olması için iç gerek. İçsiz tohum fidan olur mu?"ıs4 

Bununla birlikte, iş ve sözler (yani suret) 'iç'in tanıklarıdır155. Bir ağaç 
kökünün yediği her şey; o ağacın dalından, yaprağından ve meyvesinden , 
anlaşılır. Tıpkı, yemediğinden dolayı sararıp solanın gizli kalamadığı gibi.156 

"Sen 'amel'den; namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, geceleri 
uyumayarak ağlayıp inlemeyi ve perhiz etmeyi anlıyorsun. Halbuki bunların 
hiç biri, arnelin aslı ve kendisi olmayıp suret ve sebepleridir. Ancak hepsini 
yaptığın zaman, bunların sende bir etki sağlaması mümkündür. İçi-dışı bir 
olmayan bir adam bu suretleri yerine getirirse, bunun hiç ona faydası olur 
mu?"157. Demek ki amel "yapılan işlerin insanda bir etki bırakması"dırıss ki 
buna göre, rüku, secde vs. hareketleri yaptığı halde iç dünyasında kemale 
doğru bir ilerleme bulunmayan biri, amel sahibi olmamaktadır. Zira (hakiki) 
amel, içi değiştirmek olup arnelde esas olan zahiri hareketler değil, bu hare
ketlerin saiki olan kasıttırl59. 

Kaldı ki; "Şart, iyilik etmek değil, iyilikle gitmek; bu iyiliği Allah' a gö
türmektir. İnsanlıktan mı bir cevhere sahipsin, eşeklikten mi? Bu arazlar yok 
olunca, nasıl götüreceksin ki? Bu namaz ve oruç araziarını Allah'anasıl ilete
ceksin ki? Çünkü araz iki zaman zarfında baki kalmaz; yok olup gider, bir 
anlıktır. 'Ben şu kadar ibadet etmiştim' deme; o araziardan elde edileni gös
ter."ı6o 

154 MevU1n~, Mesııevf, çev. Veled İzbudak, gözden geçiren: Abdülbaki Gölpınarlı, 
MEGSB, Istanbul 1988, II, 260-261, b. 3389-3397. 

155 Mevlana, Mesnevf, V, 23, b. 236. Ayrıca, s. 25, b. 258. 
156 Mevlana, Ff-!ıi mii fih, çev. Meliha Anbarcıoğlu, MEB, İstanbul 1990, s. 175. 
157 .H-hi mii fih, s. 117-118; Ayrıca bkz. Sultan Veled, Maiirif, çev. Meliha Anbarcıoğlu, 

Ist. 1991, s. 5. 

15s Mevlana, Mcsııevf, V, 87-88, b. 1045-1055). 

159 Sultan Veled, age, s. 8. 
160 Mevlana, Mcsııevf, II, 72-73, b. 944-946, 956. 
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bzetle, "Bedenin secdesi, rdhun Allah'a yaklagmasma sebeptir'61, ama 
"dinin diregi" olan namaz hiq o 'ic'siz, aizlainszz, iglevsiz, niyazslz, strretten iba- 
ret olabilir mi? 

Tasavvufun 'iq'e aglrllk veren bu yaklaglmi goz ardi edilerek FlkX baklg 
"esas" almdlgl icindir ki, Miislumanlarln geneli ac;isindan artlk namazln na- 
maz olmaktan ~lktigl, allgkanllk icabl eda edilen bir hareketler butiinune do- 
niigtiigii izlenimi edinilmektedir. fnsanlar; namazla ilgili olarak; baglarinda 
takkelsarik olup olmadigi, gomlek kollarlnin klsallgl-uzunlugu, klyinzda 
ayaklarini kaq parmak aqtiklar~, ka'dede sag ayak parmaklarlni dikip dikme- 
dikleri gibi ciddi F~khi meselelerden baglarlni kaldirip da namaztn rdhuyla 
pek ilgilenememekte; "Allah'la ve mii'minlerle irtibati saglamlagtirma", na- 
mazda okuduklarinln (soylediklerinin) anlamlarl ve hugG' gibi esaslara egi- 
lememektedir. Namaz bu fonksiyonlarl ifa etmekten uzak oldugu iqin de, 
din-devlet tartigmalarinin hararetlendigi zamanlarda kurt bir siyaset~imiz; 
"Turkiye'de devletin namaz kilanlara karlgmadigml" soyleyip durmugtur. 
Ciinkii "namaz" yoktur ki karigilsin!. 

Namaz aynl zamanda bir KelBm terimidir. Tlpkl Kelime-i Selzidet gibi, 
namaz da kiginin 1sl8m'a bagliliglni gosteren fiili bir tasdiktir. "Namazz kastelz 
terk edeiz klifirdir!'l62 vb. hadislere gore, kasten namaz kilmayan birinin klifir 
olmasi gerekir" diye diigiinulebilirse de, "Namazi kastelz terk eden k@rdir!" 
hadisi, namazln farz oldugunu ink& etme, namazi birakmayr he121 gorme, 
kllmayl hiq diigiinmeme vb. gekillerde yorumlanabilir. Yani, ki$u olan: Na- 
mazl terk etmeyi he121 goren ya da farziyetini ink& edendir. Bu gibi hadisler, 
emredilen hususu yaptirabilmeyi hedefleyen tagliz ve mubalaga ifadeleri 
olarak da anlagllabilir. Kaldl ki, Siinniler, kendini Miisliiman olarak tanlmla- 
yan ve kibleye donerek namaz kllmayl kabul eden hiq kimseyi tekfil. etmez- 
lerl63. Zira namaz, tipki kelime-i gehsdet gibi, kiginin 1s12mra baglillgini ilBn 
eden fiili bir tasdiktir. Nitekim mescidlere devam edenlerin de imanina tanik- 
Ilk edilmesi istenmigtirl". 

'6' Mevlsna, Mesnezlf, IV, 1-2, b. 11. 
T i ~ ~ r ~ i z i ,  1man 9; Nesii, Saliit 8; Zblz M i c e ,  Fiterr 23. 

I(>' Dima~kE,  Serlz~i'l-Akide ef-Toliizlil/ye, . . ngr. Abdul lah  et-Tiirki - Su'ayb el-ArnaGt, ts 
basim yeri yok, 11, 426. 
TiriilizT, 1man 8 lbiz Mice, Messcid 19. 



NAMAZ VE CAMI 

0 t e  yandan, aralarlnda 1bn Mes'bd ve Mu'iiz b. Cebel'in de bulundugu 
17 Zlimin, vaktinin geftigini gore gore namaz kilmayanlari irtidat etmig say- 
diklari'65 nakledilmigtir ki kanaatimizce, o devirde namaz kilmamak, sadece 
1sliim'i degil, Musluman toplumu ve vataim da reddetmek anlamma geldigi 
iqin, yagadiklari ortaml esas alarak boyle bir goriige varmiglardir. Yani, na- 
maza, "terk edeni irtidat etmig sayarak katlini tartigacak kadar biiyiik onem 
verilmesil66 namazin siyasi boyutu ile ilgilidir: Miilik, Siifi'i vb. glimler tem- 
bellikten dolayi namaz kilmayan birini fiszk sayip tevbe ettirme -etmedigi 
takdirde de katletme- geregi uzerinde dururlarken, bu muliihaza ile hareket 
etmig olmalldirlar. Nitekim 1sliim toplumundan ayrilanlari oldurmek de he- 
151 gorulmugtiirl67. 0 halde, "namazdan kaq~nmak" da "cemaati terk etmekMi68 
de, bugun anladigimiz mgniida tembellikten dolayl namaz kilmamak ya da 
camiye gitmemek demek degil, aksine, nzii'minlerle birlikte sosyo-politik bir 
eylem olan namaza katilmayi reddetmek anlamindadir. (1nsanm kendi evin- 
de namaz kilip kilmadi$ni kim kontrol edebilir?) 

Kaldi ki, @numiiz insani aqisindan soz konusu ibadetin mahiyetinde 
ciddi bir degigme olmugtur: Baglangiqta, cemaat/toplum; gerek namazlarda 
cehri okunan Syetlerle gerekse namaz diginda mescidin sofasinda (suffe) ve- 
rilen ahlakilirfani ve ilmi derslerle egitilmekte idi. Hz. Peygamber aynl za- 
manda devlet bagkanl oldugu, evi de mescitle iq iqe bulundugu icin, "siyasi 
merkez" de camiydi. Ama zamanla, cami; her tiir terbiyevi, asker?, siyasi isti- 
garenin yayildify, toplumun biitiin kesimlerini ilgilendiren hayat? kararlarin 
alindigi "mageri kalp" konumundan q k ~ p ,  genelde bir gey anlamadan169 ritu- 
el eda edilen birer tapinaga doniigtii. 

SalSt kelimesi; ibadetlritiiel qerqevesi igne sokulabilecek "dua etme, 
yalvarip yakarma, namaz-niyaz ve 2yin" gibi anlamlara gelir. -Kur'2n1da sa- 
18hn hangi anlamlarda kullanildigi, tebligde genigqe verildi. - Salgt biitiin 

I" hibn Hazm, Kithb el-Faslfi'l-ilzilel ue'l-el~z~i' i~e'i~-izil?al, Kahire 1320, 111, 229. 
'66 Ibn Mende, Kifhb el-iii~an, iqr. Ali b. Muhammed el-Fakihi, Medine 1981, I, 385. 

Bulzhri, DiyBt 6; Muslim, Kasiime 25; ELJC Daz~tld, Hudfid 1. 
16xkLUU .il;ul ifadesi esasen, "irf idnf  etmek suretiyle dinden ayrilan" anlamindaki 

ibaresini aqtklamaktadlr. 
'6y Vaaz ve hutbelerinde Tiirkqe koi~ugulaii Cuma ve bayram namazlarinl I~ariq tutu- 



KUR' AN-I KERİM'DE SALA T'IN KAVRAMSAL ÇERÇEVESi 45 

dinlerin ortak unsuru olmakla birlikte, dinler zincirinin son ve en parlak hal
kası olan islam'da, gerek sureti gerekse ruhu ile en mükemmel şekline ka
vuşmuştur. Salat/namaz hiç bir zaman şahsi dua ve yakarıştan ibaret olma
mıştır. Günümüzdeki şeklini almadan önce, tesbflı, tenzflı, dua, yakarış ve lıam
düsena olarak başlayan namaz; zamanla rüku, iki secde, Kur'an okuma vb. 
esasların getirilmesi, rekat sayılarının belirlenmesi ve az-çok belli olan vakit
lerin iyice netleştirilmesiyle yavaş yavaş kurumsallaşmıştır. 

Zikr, tekblr, tesbfh/tenzilı, hamd ü sena, tefekkür, dua, isti'iine, taiam1/yakarış, 
kzyam, ku· aat, rüku, secde, kunut, lıuşu ', ayrıca; abdest!gusül!teyemmüm, 
ezanlnida, kzblelbeytulliih, mescid!musalla mefhumlarının yer almadığı bir na
maz düşünülemez. Dolayısıyla; 

- Cismani-ruhani bütün varlığımızı Allah'a yöneltmediğimiz, 

-O'nun huzuruna/divanına durmadığımız, 

- O'na yoğunlaşmadığımız, O'nunla iletişim kur(duğumuz bilincinde 
ol)madığımız, 

- O'nu hatırlamadığımız, anmadığımız, düşünmediğimiz, 

- O'na hamd ü sena etmediğimiz, 

- O'nu her tür eksiklikten tenzih etmediğimiz, 

-Büyük bir alçakgönüllülükle O'nun yüceliği önünde eğilmediğimiz, 

- En değerli varlığımız olan başımızı O'nun azameti karşısında yerlere 
koymadığımız, 

- O'nun kelamından ayetler okumadığımız, 

- O'na dua ederek dünya ve ahiretine yönelik O'ndan bir şeyler isteme-
diğimiz, 

- Önemli işlerimizde O'ndan medet ummadığımız/yardım beklemedi
ğimiz, 

- Maddi -manevi pisliklerden arınmadığımız, 

- Bizi fahşa ve münker denilen kötü alışkanlıklardan uzaklaştıramayan, 

-Bize Hakk'a ve halka karşı alçakgönüllülük kazandıramayan, 

-Kibir, istiğna ve tuğyan gibi komplekslerimizi tedavi edemeyen; 

- Hakk'ın emir-yasak ve tavsiyelerine karşı dikbaşlılığımızı yok edeme-
yen, 
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- Gönüllü olarak eda etmediğimiz, 

- O sırada ne yaptığımızı / ne söylediğimizi bilmediğimiz bir ritüele; -
ıkhi manada dense de- Kur'an'a göre namaz denmeyeceğini bilmeli; namaz
larımızı bu bilinçle eda etmeliyiz. 

Kur'an'ın onayladığı namaz; vakte, sayıya, resme ve şekle indirgenen 
zahiri bir alışkanlık değil, önce fertleri kendi içlerinde eğitip olgunlaştıran, 
sonra da bu eğitimli fertleri bir araya getirerek onlara ma'şeri:/toplumsal so
runlara çözümler aratıp bulduran külli bir hassasiyettir. Namazın, ilkin 50 
vakit olarak emredilmiş olması da bu külli hassasiyetİn bir başka ifadesidir. 

Salat/namaz; gerek Allah'la gerekse kader birliği ettiği mü' min toplumla 
sağlam bir bağlantı kurmak gayesiyle kılınır. Salat sayesinde bütün inanan
lar; rütbe, makam, mevki, sınıf ırk, renk ve dil ayrımı söz konusu olmaksızın bir 
araya gelmekte; egoistçe duygularını törpüleyerek "biz" şuuru kazanmakta
dır. Salat "külli/bütüncül bir dindarlık" anlamına geldiği içindir ki, "salat"ı ic
ra edip de, açlık ve güvensizlik gibi temel toplumsal sorunlara gözünü kapa
fanlar şiddetle eleştirilmiştir. Çünkü muhtaçları koruyup kollamak, açlığı 
izale etmek, güvenli bir ortam oluşturarak insanları "efendi"lerin tasallutun
dan kurtarmak, İslam dininin en temel 2 gayesidir. Bunların esas alınmadığı 
bir dindarlık iddiası, en hafif değerlendirme ile "eksik"tir. Demek ki, salat 
kişinin hem Hak'la hem de halkla ilişkilerini düzenlemektedir. Gördüğü bu 
fonksiyondan dolayıdır ki "dinin direği" sayılmıştır. Böylece, mabedi ve "sa~ 
lat"ı mazeretsiz terk edenlerin niçin kovuşturulduğu da netleşmektedir. Hz. 
Peygamber ve arkadaşları ölüm-kalım savaşlarında bile "salat"ı (namaz) bı
rakmamışlardır; çünkü "salat", asıl bu ağır ve zor şartlarda gereklidir. 
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