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İTHAF 

 

“Bir kavram olarak spor; başlangıç ile bitiş arasındaki güç, zaman ve mesafenin 

kullanımı olarak tanımlansa da, genel itibariyle hayatın tanımına ilişkin temel bir 

davranış disiplinidir. Sporu entelektüel bir üslupla yorumlamaktan çok entelektüel bir 

eylem olarak  ele almak gerekir. Sporda asıl olan güç değil, gücün nasıl kullanıldığıdır. 

Sahip olunan gücün teknik olarak kullanılması bilgi, nasıl kullanıldığı ise estetik 

konusudur. Bilgi ve estetik olarak donatılmış bir beden, her türlü psikolojik ve fiziksel 

şiddetin karşısındadır. Çünkü kontrole tabi olmayan her davranış ve hamlenin 

yaratacağı sonucu tahmin etmekte mümkün değildir. 

Spor sanattır… 

Spor bir yarış değil, sahip olunan zihinsel ve bedensel gücü bilgi ve estetik 

olarak kullanma sanatıdır. Onun için sporu sanattan bağımsız ya da ilişkisiz bir eylem 

olarak değerlendirmek doğru olmaz. Spor, başlangıç ile bitiş arasındaki güç, zaman ve 

mesafeyi; terbiye edilmiş ruh, inançla perçinlenmiş bir akıl ve kontrollü bir güçle 

bedeni kullanma sanatıdır…” 

Mehmet Sait YAKUT 

Modern Pentatlon Federasyonu Eski Başkanı 

 

 

 

Spora başlamam ve devam etmem konusundaki çaba ve gayretleriyle hayatımda 

yeni ufuklar açan, şair ve entelektüel spor adamı;  

kıymetli dayım merhum Mehmet Sait YAKUT’a ithafen… 

 

SAYGI VE RAHMETLE… 
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ÖZET 

Fonksiyonları Açısından İslam’da Spor 

Amaç: Çalışmanın amacı fonksiyonları açısından sporun İslam dinindeki yerini 

ve önemini inceleyerek arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmada bir 

sınırlamaya gidilmiş ve sporun kişilik, sosyal, sağlık ve eğitim fonksiyonları ele 

alınarak İslam’daki yeri incelenmiştir.  

Materyal ve Metot: Metot olarak genel tarama yöntemlerinden, literatür tarama 

yöntemi kullanılmıştır.  

Bulgular: Bulguların elde edilmesinde esas olarak Kur’an-ı Kerim, hadisler, 

lisansüstü tezler ve yapılan bilimsel makale, kitap ve dergilerden yararlanılmıştır. 

Sporun genel bir tanımına, ardından sporun bireysel, sosyal, sağlık ve eğitim 

fonksiyonlarına değinilmiş, fonksiyonları açısından sporun önemi ve faydaları üzerinde 

durulmuştur. Özellikle İslami konuların değerlendirilmesinde ve analizinde ilahiyatçı 

uzmanların görüşlerine başvurulmuştur.   

Sonuç: Sonuç olarak sporun kişilik, sosyal, sağlık ve eğitici fonksiyonlarının 

İslami görüş, düşünce ve bunların uygulanması konularında herhangi bir olumsuz 

ilişkinin olmadığı, ele alınan fonksiyonları itibariyle sporun İslami değerleri 

desteklediği, İslami değerlerin de sporun fonksiyonları ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.  

Bu itibarla konunun sporun tüm fonksiyonlarıyla ele alınarak daha kapsamlı ve 

ayrıntılı incelenmesi, özellikle İslam’ın spor alanında yakından ve doğru biçimde 

araştırılmasıyla daha çok insanın spor yapmasına rehberlik yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İslam, Kişilik, Sağlık, Sosyalleşme, Spor. 
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ABSTRACT 

Sports in Islam in Terms of Functions 

Aim: The aim of the study is to examine the place and importance of sports in 

Islamic religion in terms of functions and reveal the relationship between them. For this 

purpose, a limitation was made in the study and the place of sports in Islam was 

examined by considering the personality, social, health and educational functions.  

Material and Method: Screening method was used as a method.  

Results: The Qur'an, hadiths, graduate theses and scientific articles, books and 

journals were mainly used in obtaining the findings. After a general definition of sport, 

individual, social, health and educational functions of sports are mentioned, the 

importance and benefits of sport in terms of its functions are emphasized. Particularly in 

the evaluation and analysis of Islamic issues, theologian experts were consulted. 

Conclusion: As a result, it has been understood that the personality, social, 

health and educational functions of sports do not have any negative relationship in terms 

of Islamic views, thoughts and their implementation, sports support Islamic values in 

terms of the functions discussed, and Islamic values are compatible with the functions 

of sports. 

In this respect, it can be guided by a more comprehensive and detailed 

examination of the subject with all the functions of sports, especially by investigating 

Islam closely and correctly in the field of sports. 

 Key Words: Education, Health, Islam, Personality, Socialising, Sport.  
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DİB  : Diyanet İşleri Başkanlığı 

Hz.  : Hazreti  

sav  : Sallallahu Aleyhi Ve Sellem 
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1. GİRİŞ 

 

Spor duygu ve düşüncelerde iz bırakabilen, her türlü inanç ve kesimden birçok 

insanı, uzaktan-yakından, dolaylı ya da doğrudan etkileyebilen sosyal bir kurumdur. 

İnsan bedeninin ve ruhunun terbiyesini merkezine alan spor, birçok fonksiyonu ile insan 

karşısına çıkan ve onun hayatını kuşatan bedensel ve ruhsal gerçeklerdir. Özellikle 

modern çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile bu ilişkiyi daha da kuvvetlendirerek her 

yaştan,  her cinsten ve her kesimden insanın tutum ve davranışlarını etkileyici bir 

konuma gelmiştir.  

Spor, insanı ve toplumu hemen her alanda etkileyen, şekillendiren, sevindiren, 

üzen, kavga ettiren, barıştıran vb. özellikleriyle psiko-sosyal faaliyet alanlarından biri 

olduğu kadar, yalnızlaşma, dışlanma, yoksulluk, gibi duyguların kontrolünü de 

sağlayan, baskı altındaki bireyin tepkilerini dışa vurmak için meşru bir zemin oluşturan, 

adrenalin salınımına izin veren ve rahatlatan sosyal bir hareketliliktir. Kolayı ve zoru, 

iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini bir arada sunan spor, bu özelliği ile çok çeşitli 

ihtiyaçları karşılayan bir konuma gelmiştir (1). 

Dolayısıyla bireysel, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, din, eğitim ve sağlık 

gibi birçok alan sporun fonksiyonları ile yakından ilişkili hale gelmiştir. Bu itibarla spor 

sağlık, eğitim, ekonomik, psikolojik, fiziksel ve ruhsal, güçlü ve dinamik bir toplum 

oluşturma gibi birçok alanda ihtiyaca ve beklentilere cevap verme özelliklerine sahip 

olmuştur. 

Kişisel ve sosyal yaşamda bedenin ve ruhun sağlıklı olması, kişilik ve karakter 

oluşumunu geliştirmesi ile birlikte, bilgi, beceri ve yetenek kazanımını sağlayarak, kişi, 

toplum ve milletlerarası kaynaşma, dayanışma ve barış unsurlarını sağlayan faaliyetlerin 

bütünü olan spor, (2) popüler kültürün de önemli bir unsuru olmuştur. Bu haliyle spor, 

sosyolojik noktada yerini etkin olarak alabilmekte ve hatta çoğu zaman kendi yol 

haritasını da çizebilmektedir. Hatta sporun bu etkisi altında kalan her kesimden 

insanların istemli/istemsiz olarak spordan, spor kültüründen de habersiz kalamadıkları 

gözlemlenmektedir (3). 

Sporun, beden ve ruh sağlığına katkısı, kişilik oluşturma, bazı erdemleri 

kazandırma ve koruma, hayatı disipline etme gibi birtakım edinimleri sağladığı 

savunulmaktadır. Fakat bu fikir veya düşüncelerin, sporun bunu tek başına başardığı 

anlamına gelmemektedir. Bu anlamda, insanların ve toplumsal hayatın şekillenmesinde, 
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güzel ahlak, kişilik, sağlam karakter ve sağlam ruh oluşumunda inanç ve dini inanışların 

da katkılarının olduğunu unutmamak gerekir.           

Evrensel yönüyle her çağda dönemin sorunlarına çözüm üretebilen İslâm, insan 

hayatına olumlu etkisi olabilecek tüm konulara açıklık getirdiği gibi, sporun, 

eğlencenin, fiziksel aktivitelerin, bireysel ve sosyal hayatın, sağlığın ve eğitimin nasıl 

olması gerektiğinin çerçevesini de genel prensiplerle çizmiştir. Bu ve bunun gibi diğer 

birçok konuda insanın faydasına olabilecek birtakım sınırlamaları da belirlemiştir (4). 

Ancak, İslam Dini’nin mensupları, birçok meselede olduğu gibi spor ile de 

alakalı tutuk, ertelemeci, öteleyici, önemsemez, kuru bir reddiye ve zaman zaman da 

tamamen yok sayma gibi tavırlar içerisine girmektedirler (5). 

Spor ve İslam ile ilgili alan/yazında konuyla ilgili yer alan çeşitli lisansüstü tez, 

bilimsel makale, kitap ve dergi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmiştir. Ancak bu 

çalışmalara bakıldığında, genel olarak Hazreti (Hz) Peygamber dönemindeki spor, oyun 

ve eğlence kültürüne temas edilmiş, genel olarak fıkhi boyutları ele alınmış ve ayrıca 

İslam ile spor arasındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. Ancak, sporun 

fonksiyonlarının İslam Dini açısından değerlendirilerek ele alınmasını gösteren bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. 

 Çalışmanın Sınırlılıkları 

Yapısı itibariyle Spor ve İslam hayatın hemen her alanını kapsayan ve çok sayıda 

fonksiyonlara sahip iki kurumdur. Bu itibarla konunun araştırılmasında bir sınırlamaya 

gidilmiş ve sporun kişilik, sosyal, sağlık ve eğitim fonksiyonları ele alınmış ve bu 

fonksiyonların İslam’daki yeri ve önemi incelenmiştir. 

Çalışmanın Önemi 

İslam Dininin hedeflediği insan ile ruhsal, fiziksel ve zihinsel anlamda 

oluşturmak istediği sağlıklı toplum profilinin, sporun tüm fonksiyonlarının ruhuna 

uygun, etkin ve verimli kullanılması ile gerçekleştiği takdirde, İslam’ın inananlardan 

beklediği gayeye ulaşması ve benzer hedefler taşıdığını göstermesi bakımından bu 

çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

Yukarda gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılan bu araştırma, fonksiyonları 

itibariyle sporun, İslam’ın genel prensipleriyle hedefte uyuşup uyuşmadığını ortaya 

koyması bakımından araştırılmaya değer bir çalışmadır. Böyle bir konunun ele alınıp 
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incelenmesi spor ve İslam konusunun incelenerek spor literatürüne pozitif katkılar 

yapacağı düşüncesiyle önemli ve gereklidir. 

Çalışmanın Amacı 

Bu açıklamalar çerçevesinde araştırmanın amacı, sporun kişisel, sosyal, sağlık ve 

eğitim fonksiyonlarının; İslam’ın kişilik, sosyalleşme, sağlık ve eğitim ile alakalı genel 

prensipleriyle uyuşup uyuşmadığını tespit etmektir. 

Araştırmanın bu amacına ulaşmak için araştırmanın alt problemleri aşağıdaki 

şekilde sıralanmıştır. 

Araştırmanın Alt Problemleri 

- Sporun kişilik gelişimi fonksiyonu ile İslam’ın kişilik gelişimi fonksiyonu örtüşmekte 

midir? 

- Sporun sosyal fonksiyonu ile İslam’ın sosyal fonksiyonu örtüşmekte midir? 

- Sporun sağlık fonksiyonu ile İslam’ın sağlık fonksiyonu örtüşmekte midir? 

- Sporun eğitim fonksiyonu ile İslam’ın eğitim fonksiyonu örtüşmekte midir? 

Yukarıda alt problemleri ifade edilen bu araştırmanın, hipotezlerini ise aşağıdaki 

şekilde ifade etmek mümkündür: 

- Sporun kişilik gelişimi fonksiyonu ile İslam’ın kişilik gelişimi fonksiyonu 

örtüşmektedir. 

- Sporun sosyal fonksiyonu ile İslam’ın sosyal fonksiyonu örtüşmektedir. 

- Sporun sağlık fonksiyonu ile İslam’ın sağlık fonksiyonu örtüşmektedir. 

- Sporun eğitim fonksiyonu ile İslam’ın eğitim fonksiyonu örtüşmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Bu bölümde, konunun daha iyi ve doğru anlaşılabilmesi için, konuyla ilgili temel 

kavramlara yer verilmiştir. 

2.1. Spor 

2.1.1. Tanımı 

Spor, kapsamı, branşları, hedefleri, içerikleri ve yapılış tarzlarının farklı biçimde 

algılanıp değerlendirilmesinden ötürü çok kapsamlı bir kavramdır. Bu sebeple sporu tek 

bir kavramla açıklamaya çalışmak sporun geniş etki alanını kısıtlamaya neden olacaktır. 

Genel bir kavram olan spor, birbirinden bağımsız birçok alanı içinde barındıran, 

belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen ve fiziksel hareketler içeren davranışlar 

kümesidir (6). 

Spor, kişinin bedenen ve ruhen sağlığını geliştiren, sosyal davranışlarını 

düzenleyen, zihinsel ve motorik becerilerini belirli bir düzeye ulaştıran, bireysel ve de 

sosyal bir kurumdur. Başka bir deyişle spor, kişinin zihin, ruh ve beden gelişimini 

gerçekleştirmesini ve bu öğeler arasında işbirliği koordinasyonunu sağlayarak 

sosyalleşmesini sağlayan (2), yaradılıştan gelen birtakım içsel duygularının amaca 

ulaşmasını sağlamakla birlikte yaşamsal fonksiyonlarının da devamını sağlayan 

etkinliklerin bütününe denir (7). 

 “Spor, ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği 

kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu 

olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya kişinin tam zamanını alacak şekilde 

meslek haline getirip yaptığı, sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği 

geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur” (8). 

Fişek’e (9) göre spor: insanın doğasında bulunan saldırganlık dürtüsünün sağlık 

ve emniyet amaçlı denetim altına alınmasıyla savaşın, barışçıl amaçlı hazırlığıdır. Spor, 

bireyin beden ve ruh halini sağlıklı kılmak için günlük yaşantının gerginliğini baskı 

altında tutan bir araçtır. Spor, devletlerin kendi politikalarını yaymak ve kabul ettirmek, 

ülke insanlarının her an savaşa hazır olmaları için yapılan bir eğitim aracıdır. Spor, oyun 

ile yarışmanın birleştiği ağır kas çalışmasının gerektiği, mücadele ederek kazananların 

ödüllendirildiği ve yetenekli olanların yaptığı sürekli bir uğraştır. 
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Spor, fertlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin yanında, sosyal ve ekonomik 

kalkınmaya etkisi olan bir araç olmakla birlikte; ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmanın başlıca unsuru olan insan gücünün sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için 

oyun, eğlence ve yarışma gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Spor, sağlıklı bir kuşağın 

yetiştirilmesinde önemli bir araçtır. Özellikle çocukların ve gençlerin beden ve ruh 

yapısının eğitilmesinde önemli bir eğitim aracıdır. Bireylerin refah ve mutluluğu, beden 

ve ruh sağlığına bağlıdır. Sporun hedefi, ister sağlıklı ve iş verimi yüksek bir toplum 

oluşturmak olsun isterse geleceğe güvenle bakan yapıcı, sağlıklı bir gençlik yetiştirmek 

olsun günümüz için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir (2). 

Kapsamı bakımından birçok olguyu içerisinde barındıran spora, günlük hayatta 

oyun, eğlence, boş zamanı değerlendirme, kaliteli zaman geçirme ve sağlıklı yaşam gibi 

anlamlar da yüklenmektedir. 

2.1.2. Sporun Temel Fonksiyonları 

Devinim içerisinde olma özelliği, insanın yaşam süresince gösterdiği bir davranış 

biçimidir. İnsanın varoluşu ile devam edegelen bu davranış biçimi hayatın tüm 

alanlarında görülebilmektedir. Buradaki gaye, denge ve uyum içerisinde hayatın 

sürdürülebilmesidir (10). Sporun temel fonksiyonları bu uyum ve dengeyi sağlamada 

önemli bir araçtır. 

İnsan var oldukça, her ne kadar şekil, biçim, kural olarak zaman zaman birtakım 

değişiklikler gösterse de spor da var olmaya devam edegelmektedir. Geçmişte olduğu 

gibi bu çağda da spor, bireylerin sadece fiziki ve psikolojik bakımdan güçlü bireyler 

olmasının ötesinde çok daha ileri boyutlarda fonksiyonellik gösterdiği görülmektedir. 

Sporun fonksiyonlarına, genel ilkeleri ve amaçlarına bakıldığında; bireylere 

fiziki ve motorik beceriler sağlama, sağlıklarını koruma, yeteneklerini ön plana çıkarma, 

bununla birlikte özgüven sağlayarak ahlaki ve manevi standartları kazandırma rolü ön 

plana çıkmaktadır. Ayrıca spor, genel eğitimin içerisinde önemli bir yer tutmakla 

birlikte, spor eğitimindeki amaç tüm kişiliğin eğitimidir ve bireyi tüm yönleriyle 

geliştirmeyi hedeflemesidir (11). 

Geniş kapsamlı niteliği itibariyle sporu eğitim, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, 

sağlık, sosyal yaşam, çalışma hayatı gibi birçok alandan ayrı düşünmek mümkün 

olmayacağından sadece bir meslek, rekreasyon faaliyeti ya da bir eğitim biçimi olarak 

sınırlandırılması da düşünülemez (12). 
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Sporun fonksiyonlarını kavrayabilmek için çok yönlü olarak ele almak gerekir. 

Sporun fonksiyonlarını açıklama noktasında insanları spor yapmaya yönlendiren 

sebepleri incelemekte fayda vardır. 

İnsanları spor yapmaya sevk eden nedenler zaman zaman farklılıklar ve birtakım 

benzerlikler göstermektedir. Bu nedenler şu şekilde özetlenebilir: Sevinç, mutluluk, 

neşe gibi duyuların kazanımı; sağlık, rehabilitasyon ve fiziksel uygunluk sağlama; 

kendini gerçekleştirme, sınırlarını bilme ve yeni deneyimler kazanma; sosyal ilişkileri 

geliştirme gayreti; maddi kazanç veya prestij elde etme; kendini ifade etme; güç, hız, 

dayanıklılık, koordinasyon yeteneği geliştirme; stres ve hastalıklara karşı direnç 

kazanma; genç kalma ve güzellik elde etme, benlik duygusunu iyileştirme; öz saygıyı 

arttırma; gerilim ve gevşemenin ardışık tadılması; serbest zamanın birlikte ve aktif bir 

biçimde gerçekleştirilmesi. İnsanları spor yapmaya sevk eden sebepler kategorize 

edildiğinde sporun işlevleri: sosyal deneyim, sağlık ve rehabilitasyon, psikolojik 

etmenler, estetik, sportif eğitimle deneyim kazanma şeklinde de ifade edilebilir (13). 

Spor, bireysel ya da toplumsal, insanın yaşam mücadelesi içerisinde becerileri 

geliştiren, malzemeli veya malzemesiz bir şekilde, sonuç itibariyle kardeşçe, yapan kişi 

ya da kişiler açısından rahatlatıcı ve eğlendirici, özgür ve giderek kendi iktisadi 

araçlarını da geliştiren, estetiği ve yarışmayı içeren bir süreçtir. İktisattan siyasete, iç 

barıştan dünya barışına, eğitimden sağlığa ve milletlerarası dayanışmaya kadar; sporun 

böylesine geniş çaplı bir alana yayıldığını görebilmek, sporun sosyal fonksiyonelliğini 

ortaya koymaktadır (14). Spor, içinde yapıldığı toplumun özelliklerini yansıtan ve o 

toplumdan beslenerek kendisini geliştiren bir süreç olması sebebiyle, toplumsal yaşamın 

içerisinde yer almasının yanı sıra; kültürel, ekonomik ve siyasal fonksiyonlarını da ön 

plana çıkarmaktadır (15).  

Spor, kişide irade kontrolü gerçekleştirerek, insanın içinde var olan saldırgan ve 

tahammülsüz dürtülerini olumlu hale getirerek kendisini psikolojik olarak iyi 

hissetmesini sağlayan; dingin ve stressiz bir hayat sürmelerini de kazandırarak kişilik 

gelişimini sağlaması ve ayrıca toplumsal etkileşimde de maksimum fayda sağlayan bir 

kurum olması sebebiyle fonksiyonellik göstermektedir (16). 

Spor, çeşitli kişisel fonksiyonlara sahip olduğu kadar toplumsal boyutları ile de 

önemli bir sosyal olgudur. Spora sosyal fonksiyonları açısından bakıldığında; toplumu 

ilgilendiren konularda birliktelik sağladığı, bireyin yaşadığı sosyal çevreyle uyumunu 
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kolaylaştırdığı, toplumsal uzlaşıyı, uluslararası dayanışmayı ve barışı sağladığını, 

sağlıklı sosyal ilişkiler oluşturduğunu ve böylece toplum düzenin korunması ve devam 

ettirilmesine katkı sunduğunu söylemek mümkündür (17). 

Spor, kişi sağlığını ve toplum sağlığını korumada da çeşitli fonksiyonlara 

sahiptir. İnsanın hareketli ve doğal yapısına uymayan, sedanter yaşam biçimi, strese ve 

buna bağlı çeşitli hastalıkların görülmesindeki temel faktörlerdendir. Spora sağlık 

fonksiyonu açısından bakıldığında, insana dinamizm katarak ve stresten uzak bir ortam 

oluşturarak sağlıklı yaşamın anahtarı, koruyucu ve önleyici tıpta da yardımcı bir faktör 

olduğu görülecektir (18). Sporun insan vücuduna sağlık ve zindelik kazandırdığı bilinen 

bir gerçektir. Sağlıklı ve zinde kalmak için; streslere direnç gücü, ideal kiloyu koruma, 

hareketli olma ve kaliteli bir yaşam sporun sağlık fonksiyonlarındandır (19). 

İnsan organizması sürekli hareket için yaratılmıştır. Organizmanın 

fonksiyonlarının sağlıklı devam ettirilmesinde hareket gereklidir. Sporun, hareket 

etmeyi öğrenme ve hareketler yoluyla öğretmeyi amaçlaması, genel eğitimin amaçları 

içerisinde önemli bir faktör olarak yer almasını sağlar. Kişiyi ve toplumu, zihinsel, 

ruhsal, duygusal ve tüm yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek modern eğitimin temel 

ilkelerindendir. Bu çerçevede spor ve sportif aktiviteler, bireyin fiziksel, psiko-sosyal, 

psiko-motor, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı sağlaması amacına 

yönelik olarak eğitimin içerisinde aktif olarak kullanılabilmektedir (20). 

Spor aynı zamanda bir kazanç kapısına dönüşmüş, sosyal ekonomiyi canlandıran 

bir kurum olmuştur. Özellikle gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde sporun daha 

hızlı bir yükseliş kaydettiği görülmektedir. Oluşturduğu istihdam imkanları, araç-gereç 

üretimi ve bunların satışlarıyla da ülke ekonomisine ciddi döviz girdileri 

kazandırılmaktadır. Ayrıca sporda teknik başarıyı yakalayan ülkeler yeni icat ve 

modellerle sporda yeni alanlar geliştirerek sporun ihtisaslaşmasına da katkı 

sunmaktadırlar (12). 

Spor organizasyonlarına ve spor faaliyetlerine katılan, sporcusundan seyircisine 

kadar tüm bireylerin birtakım araç-gereç ve malzemelere ihtiyaç duymaları 

kaçınılmazdır. Bu malzemelerin üretiminden tüketimine kadar geçen sürede ekonomik 

kazanç elde etme gayesi ekonomide ‘spor ekonomisi’ gibi yeni bir alanın açılması ve 

sporun ekonomiye katkısını gündeme getirmektedir. Spor, yeni bir alan ve yeni iş 

ortamı oluşturması sebebiyle ülkelerin ekonomilerine de ciddi katkılar yapabilmektedir. 

Öyle ki bazı ülkelerin spor malzemesi ihraç ettiği yeni ekonomik alanlara da yöneldiği 
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gözlenmektedir (21). Gerek seyirci, gerek sporcu, gerekse takımlar açısından, farklı 

noktalarda gerçekleştirilecek olan organizasyonlara gitmek için yapılan seyahatler ile 

harcanan tutarlar ve elde edilen ekonomik gelirler, sosyal kaynaşmanın somut 

göstergelerinden olan turizmin hareketlenmesine de katkı sağladığı görülmektedir. 

Spor araç-gereçleri, inşa edilen dev kompleksler ve bunların işletme maliyetleri, 

büyük organizasyonlar ve bu etkinliklerin ekonomik girdileri, ülke ekonomileri için 

ciddi bir kaynak teşkil etmektedir (22). Gerekli olan yetişmiş insan unsuru ile birlikte 

spor organizasyonlarına ayrılan ekonomik payın yerinde kullanılması, 

organizasyonların sağlıklı bir şekilde koordineli yürütülmesi, faaliyetleri yürütecek olan 

ülkelerin başarısını da beraberinde getirirken, başarının getirdiği mutluluk toplumsal 

ahenge katkı sunmaktadır. Dolayısıyla spor, kalkınma, ilerleme ve gelişmenin önemli 

bir unsuru olarak da ekonomik fonksiyonellik göstermektedir (23). 

2.2. İslam 

2.2.1. Tanımı 

Sözlükte “boyun eğmek, teslim olmak, kurtuluşa ermek” 

anlamlarındaki silm (slm) kökünden türemiş olan İslâm’ın etimolojisi “boyun eğmek ve 

iradî olarak itaatkar olmak suretiyle barış ortamına girmek” şeklinde açıklanmıştır. 

İslâm, Hz. Muhammed’in temel öğretileri ve esasları vahiy yoluyla Allah’tan aldığı ve 

ilk uygulamalarını da bizzat kendisinin gerçekleştirdiği, zamanla da inanan insanların 

zihnî ve amelî birikimlerinin istifadesi ile geliştirilen din ve dünya görüşünün; insan ve 

toplum ile ilgili konularda kendine has ilkeleri ve felsefesi bulunan tarihî tecrübenin, 

kültür ve uygarlığın genel adı olmuştur (24). 

2.2.2. Mahiyeti 

Allah’tan başka İlah veya ilahlar edinmeyi, içinde doğduğu toplumun ortadan 

kaldırılması gerekli en ciddi yanlışı olarak gören İslâm, tevhid akîdesini yerleştirmeyi 

birinci hedef seçerek, İslam’ın geldiği dönemde putperestliğin ve asabiyetten kaynaklı 

örflerin yaygın olduğu bir dönemde inen âyetlerde öncelikle tevhid inancının 

yerleştirilmesine ağırlık verilmiş, bu sebeple temel sayılabilecek mânevî ve ahlâkî bir 

yapı oluşturulmuştur. Allah’a iman, Peygamber’e bağlılık, dünya hayatının geçici, 

âhiretin kalıcı olduğu inancı, ihlâs, sabır gibi dinî esas ve kavramlar üzerinde önemle 

durulmuştur. Yaklaşık on yıl süren bu ilk tebliğ sürecinin ardından temel ibadetler ile 

ilgili hükümler gelmiştir. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de genel olarak Allah’a imanı, saygı ve teslimiyeti yansıtan; 

miktarı ve şekli kişilerin dinî sorumluluk ve duyarlılığına bırakılan davranışlardan da 

söz edilir. Bunlar dinî öğretide geniş anlamıyla ibadet kavramı içinde gösterilir. Esasen 

kişinin bu duyarlılıkla Allah’ın rızâsını gözeterek yaptığı, kendisinin ve başkasının 

dünya ve âhireti için hayırlı davranışlar, söylediği sözler, fedakârlıklar, hatta iyi niyet, 

samimi duygu ve düşünceler de genel itibariyle ibadet kapsamına girebilmektedir. 

Kişinin, Kur’an ve Sünnet’te somutlaşan ilâhî iradeye uygun olmasını düşündüğü ve 

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya değer bulduğu her hal ve hareketi ibadet olarak 

adlandırılır. İbadetler kişinin, yalnız Allah’a karşı sorumlulukları yerine getirmesi değil, 

aynı zamanda kendi iç dünyasına ve davranışlarına, kişinin en yakınından başlamak 

suretiyle çeşitli derecelerde toplumsal hayata da olumlu katkılar sağladığı kabul 

edilmektedir. 

Sonuç olarak İslâm kişiyi, geleneklerin bazı anlamsız bağlayıcılıklarından ve 

bulunduğu toplumun kendi başına değersiz bir parçası olmaktan kurtararak, düşünce ve 

eylemlerinin niteliğine göre kendi kendini değerli veya değersiz bir şahsiyet haline 

getirir (25). 

2.3. Kişilik 

2.3.1. Tanımı 

Bir bireydeki her özellik, o bireyi anlamada insanlara ipucu verir. Dolayısıyla 

kişilik, bir bireyi diğer insanlardan ayıran ve o bireye has davranışları kapsayan (26), 

toplumun belirlediği normlar içinde biçimlendirilen ve yine bu kurallar içinde sınırları 

kesinleştirilen bir olgudur (27). 

Kişilik, bir bireyin tüm ilgi ve tutumlarının, yeteneklerinin, görünüşünün, 

tarzının ve çevreye uyum biçiminin içine dahil olduğu bir kavramdır. Bireyin kendi iç 

dünyası ve çevresiyle kurduğu, kendisini diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı ve 

yapılanmış bir ilişki biçimidir (28). Diğer bir ifadeyle bireylerin duygu, düşünce ve 

davranış gibi psikolojik tepkileri ile sadece içerisinde bulunan an, fizyolojik durum veya 

sosyal ortam ile açıklanamayan farklılıkları belirleyen, süreklilik gösteren özellikler ve 

eğilimler olarak da tanımlanabilir (29). 

Kişilik, bütün niteliklerin, dürtü, eğilim ve tecrübelerin tamamıdır. Kişilik, bir 

bireyin gelişim dönemlerinde gerçekleştirdiği ilişkilerin tamamıdır. Eğilim ve 

tecrübelerin belirli dönemler süresince bütünleşmesi ile oluşan süreç kişiliği oluşturur. 
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Bireyin bulunduğu ortama adapte olabilmek için sergilediği davranışların tamamıdır 

(30). 

Doğan’ın (31) ifadesiyle kişilik bireyin yaptıklarının tamamı, kişilerle ilişkisi, 

hisleri, fikir ve düşünceleri, ilgi ve eğilimleri o bireyin kişiliğinin göstergesidir. Tüm 

bunların uyum içerisinde bütünlük göstermesi kişiliği ortaya çıkarır. 

2.3.2. Kişisel Gelişim  

Büyük ölçüde bilinçli bir süreci içeren, çeşitli amaç, plan ve eylemlerden 

meydana gelen, kimlik inşa etme, benlik bilinci, birtakım hüner ve meziyetler kazanma 

ve kişinin kendi potansiyelini güçlendirerek yaşam kalitesini artırması unsurlarını 

barındıran kişisel gelişim, bireyin kendi kendisini oluşturup yetiştirmesi sürecidir (32). 

2.4. Sosyalleşme 

2.4.1. Tanımı 

Sosyalleşme, bireye, içerisinde bulunduğu toplumun temel değer normlarının 

aktarılması; gelecekteki kuşaklara faydalı ve katkı sunan bireyler olabilmeleri için 

ihtiyaç duyulan değer, tutum, davranış ve bilgilerin kazandırılması sürecidir. 

Sosyalleşme, kişinin bir topluluk ya da sosyal bir guruba katılması olgusudur. Kişi, bir 

toplum ya da sosyal bir guruba dahil olurken, geçerli olan kuralları, üstleneceği rolleri 

ve elde edeceği statüyü kendisinden beklenen temel norm ve inançları benimseyerek 

sosyalleşmektedir. Sosyalleşme süreci, kişinin dünyaya geldikten sonra içerisinde 

bulunduğu toplumun geçerli temel değerlerine ve beklentilerine uygun olarak hareket 

edip sosyal benliğini kazanmasıyla devam eder (32). 

2.4.2. Çeşitleri 

Yukarda tanımı yapılan sosyalleşme kavramını, içerik ve ilgileri açısından çeşitli 

kategorilere ayırmak mümkündür. Bu çeşitleme aşağıdaki şekilde yapılmıştır: 

Toplum içerisinde bireyin davranışlarını, sosyal organizasyonlardaki yapı ve 

işleyişi ve de bireyin toplum ve kültür ile ilişkisini inceleyen bilim dalı sosyal psikoloji; 

İnsanların belirli amaçlar doğrultusunda birlikte hareket etmesine olanak 

sağlayan ve bu birliktelikten doğan çevreye sosyal çevre; 

Toplumun ana işleyişinin, ilke ve kurallarının davranış formu ve bireylerin 

menfaatlerinin uzlaşımı ve toplumca sürekliliğinin korunması sistemi olarak 

tanımlanmasına sosyal düzen, bu düzen içerisinde yer alan alt sistemler arasındaki 
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koordinasyon ve düzenin bozularak dengesizliğin baş göstermesi hali ise sosyal 

çözülme; 

Kişinin, toplumsal yaşamın baskı ve zorluklarına duyarlılık geliştirerek, 

içerisinde bulunduğu toplumla geçinebilmesi, maddi ve manevi tatminin dengelenmesi, 

bireysel ve toplumsal olarak her durumda asgari müştereklerde birleşilebilmesi sosyal 

gelişme, sosyal sistem içerisindeki sosyal rol kalıplarının ve insanlar arasındaki ilişkiler 

ağının değişmesine sosyal değişme; 

Bir toplum veya bir inanç/ideoloji sistemi içerisinde kabul görmüş ve 

benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü kural ve kıymetlere sosyal değer, kişinin 

insanlarla ve yaşamını sürdürdüğü toplum içerisinde ilişkilerini düzenleyen tinsel ilke 

ve kurallar bütününe sosyal ahlak; 

Bir bireyin veya toplumsal olarak, katmanlar arasında statü değişimi ve geçişteki 

esneklik kabiliyeti sosyal hareketlilik; 

Bir toplumun varlığı, birlikteliği ve bunların devamının sağlanması adına o toplumun 

üyeleri üzerindeki etki ve denetim sosyal kontrol olarak adlandırılmaktadır (33). 

2.5. Sağlık 

2.5.1. Tanımı 

İnsan yaşamının tüm evrelerini çevreleyen sağlık, iyi olma ve iyi kalma halinin, 

pasiflikten sıyrılıp aktif ve hareketli bir yaşam ile dengede tutulması olarak 

açıklanabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıkla ilgili yaklaşımı: “İnsanın fiziksel, 

psikolojik ve sosyal iyilik hali” şeklindedir (34).  

Kişinin, hastalanmamak için gerekli önlemleri alması, fiziksel ve ruhsal anlamda 

iyi durumda kalmasını yaşamı boyunca sürdürebilmesi durumu ise “sağlıklı yaşam” 

olarak adlandırılmaktadır (35). 

2.5.2. Çeşitleri 

Beden sağlığı, kişinin doğuştan var olan fizyolojik fonksiyonlarının, tam olarak 

kullanabilmesi ve iyi halde kalmasıdır (36).  

Ruh sağlığı, kişinin yeteneklerinin ve genel durumunun farkında olduğu, günlük 

yaşamda karşılaştığı stres ve olumsuzluk durumuyla başa çıkabilecek şekilde üretken, 

verimli, toplumla barışık şekilde katkı sunabilme halidir (37). 
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2.6. Eğitim 

2.6.1. Tanımı 

Eğitim için yapılan birçok tanım mevcuttur, genel olarak eğitime yüklenen 

anlam çift yönlüdür. Eğitimin birinci yönü toplumun mevcut yapısı veya hedefleri 

doğrultusunda yapılan açıklama ve yorumlara bağlı olarak oluşan değerler manzumesi 

olmasıdır. İkinci yönü ise hedeflenen değerlerin kendisiyle aktarıldığı kurumlar ve 

işlevsel düzenlemelerdir (32). 

Eğitim, bilgiyi aktarma, davranış değişikliği oluşturma, kabiliyetlerin 

geliştirilmesi ve de kazandırılması için uygulanan faaliyetler dizisidir. Toplum hayatını 

bu derece geniş kapsayan eğitimin sosyal hayattaki etkisi de haliyle geniş kapsamlıdır. 

Bireylerin sosyalleşmesini sağlayan, sosyal münasebetleri düzenleyen ve sosyal 

bakımdan kalkınmada etkin rol oynayan eğitim, bireylerin yaşam için gerekli olan 

donanımlara sahip olması açısından önemlidir (38). 

İnsan, eğitime ve eğitilmeye meyilli bir varlıktır. Eğitim, bireyde yalnızca 

istendik davranışlar oluşturma amacı değil, bireyde var olan potansiyelin ortaya 

çıkartılıp bunun olumlu yönlendirilmesi amacını da taşır. Eğitimin amaçları toplumlar 

tarafından belirlenir. Toplum içindeki gruplar arasındaki uyum eğitimde ortak amaç 

belirleme noktasında önemlidir. Eğitimin en önemli amaçları ise kültürel değerlerin 

korunmasını ve toplumun varlığının devamını sağlayarak, bireylere yurttaşlığı 

öğretmek, ahlaki değerleri aktarmak, bireylere meslek eğitimi vererek toplumun refah 

seviyesini yükseltmek, zihinsel ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmektir. 

Eğitimde bireysel amaçların başında bireyin özerkliğiyle birlikte sağlam bir 

kültür temeli kazanması gelir. Bireye edineceği meslek ile toplumsal anlamda rol 

oynama yeteneği kazandırma amacı bireysel ve toplumsal bir amaçtır. Toplumun 

kültürünü koruma, ekonomik gelişmeyi sağlama, iyi yurttaşlar yetiştirme, toplumsal 

amaçlarda geleneksel yaklaşımla birleşir (32). 

2.6.2. Çeşitleri 

Çalışma konusu ile ilgili eğitim çeşitlerini aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür: 

Beden eğitimi; bireyin fiziksel gelişimini sağlayarak ve yaşam şartlarına uyum 

sağlaması amacıyla belirli metotlar dahilinde yapılan çalışmalar bütünü olarak, zinde, 

sosyal ve bilişsel anlamda kişiye katkı sağlayan fiziki hareketlilikler bütünüdür (39). 
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Din eğitimi: Ruhsal inançla ilgili ve ahlaki nitelikteki anlayış ve pratiklerin 

öğretim ve telkinidir. Bir toplumun değer yargılarının, bilgi beceri birikiminin yeni 

kuşaklara aktarılması sürecinin din alanındaki uygulamalarıdır. Bu bağlamda din 

eğitimi bireyin dini davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme süreci olarak ifade edilebilir (40). 

Değerler eğitimi, ahlaklı, dürüst, hoşgörülü, sevgi ve saygıyı bilen bireylerin 

yetiştirilmesi hedefleri ile olaylara akıl çerçevesinden bakılması, problemler karşısında 

pratik çözümler üretilebilmesi, ani durumlarda toplum değerleri göz önünde 

bulundurularak tavır sergilenmesi gibi davranışları hedefleyen eğitim biçimidir (41). 

Karakter eğitimi, belli bir ahlak anlayışı ve ölçüsüne göre bir takım özellikler 

geliştirme, kişide davranış bakımından iyi nitelikler geliştirerek ve ahlaki gelişime önem 

vererek; kişide var olan kötü huyların çoğalmasını önleyerek olumlu davranışların 

kazanılmasını sağlayan eğitim türüdür (42). 

Vatandaşlık eğitimi, ülkelerin siyasi ve kanuni sistemlerine uygun bilgi, inanç, 

değer ve davranışları içeren, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında dayanışmanın 

önemini ve ulusal güvenliğin sağlanmasında dayanışma ruhuyla hareket edilmesini 

amaç edinen eğitim türüdür (43). 

2.7. Konu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar 

Spor ve İslam ile ilgili alan/yazın incelendiğinde konuyla ilgili çeşitli bilimsel 

çalışmaların yapıldığına rastlanılmaktadır. Bu çalışmaların ağırlıklı olarak lisansüstü 

düzeyde yapıldığı görülmüştür. Ancak, bu çalışmaların dışında bilimsel makalelerde, 

çeşitli kitap bölümlerinde ve dergilerde de konuya yer verildiği görülmüştür. 

2.7.1. Lisansüstü Tezler 

Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim 

Dalı bünyesinde yapılan “İslam’da Spor, Oyun ve Eğlence” isimli lisansüstü tez, oyun 

ve eğlencenin İslam'daki yerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, Hz. Peygamber 

döneminde yapılan, atletizm, güreş, atıcılık, okçuluk, yüzme, ağırlık kaldırma ve kurrek 

(ayak topu) ile hali hazırda günümüzde yapılan spor, oyun ve eğlencelerin hükümleri 

incelenerek sporun önemi vurgulanmıştır (44). 

Bir başka lisansüstü tez çalışmasında, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı bünyesinde 
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yapılan “İslam Hukuku Açısından Savunma ve Dövüş Sporlarının Değerlendirilmesi” 

isimli lisansüstü tez çalışması ile İslam’ın spor konusuna yaklaşımı genel hatları ile 

belirlenmeye çalışılmış, savunma ve dövüş sporları açısından boks, aikido ve 

taekwondo branşlarına ve yan dallarına bakılarak savunma sporları konusunda İslam’da 

ki sporun yeri ve önemi vurgulanmıştır. Dövüş sporlarının eğitim ve müsabaka 

açısından olumlu ve olumsuz sonuçları üzerinde durulmuştur (45). 

Yine bir başka lisansüstü tez çalışmasında, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında, “Popüler Spor Kültürü ve Din” isimli 

lisansüstü tez ile sporun sağlık için insanlar açısından önemi vurgulanarak dini hayat 

profilinin betimlenmesi, din ve spor ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır (46). 

2.7.2. Makaleler   

Alan/yazın incelendiğinde makalelerden: “İslâm’da Tavsiye ve Teşvik Edilen 

Oyunlar ve Sportif Faaliyetler” isimli makale de, Hz. Peygamber’in (sav) tavsiye ve 

teşvik ettiği: atletizm, güreş, yüzme, atıcılık, binicilik, yüzücülük ve avlanma 

branşlarının nasıl yapıldığına değinilmiştir (47). 

“İslam Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Spor Faaliyetleri” 

isimli makale de, sportif aktivitelerin icrası esnasında uyulması gereken kurallar İslam 

Hukuku açısından ve ahlaki boyutları ile ele alınmıştır (48).  

“Türk Kültüründe Sportif Aktiviteleri Etkileyen İslami Unsurlar ve Hz. 

Muhammed (sav)’in Sünnetinde Spor” isimli makale, Hz. Peygamber döneminde 

yapılan güreş, atıcılık, binicilik ve yüzme aktivitelerinin Türk kültürüne etkileri 

açısından değerlendirilmesi ele alınmıştır (49). 

“İslam’da Boş Zaman ve Spor” isimli makale, İslam’ın boş zamanları 

değerlendirme biçimleri üzerinde durmuş ve Hz. Peygamber’in örnekliği ve tavsiyeleri 

incelenerek insanların boş zamanlarını sportif faaliyetler ile nasıl değerlendirmesi 

gerektiğinden bahsedilmiştir (50). 

“İslam’da Sporun Önemi ve Ahlakı” isimli makalede, beden eğitimi ekseninde 

İslâm açısından sporun önemi ve spor ahlakı incelenmiştir (51). 

“Sünnette Spor” isimli makale ile Hz. Muhammed’in hayatında sporun yeri ve 

yapmış olduğu tavsiyeler ele alınmıştır. Çalışmada, sporun insan hayatı ve sağlığı 

açısından önemi vurgulanmış, güreş, atıcılık, binicilik ve yüzme dallarının Hz. 
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Muhammed’in bizzat yaptığı ve de tavsiye ettiği sportif faaliyetler olarak ortaya 

konulmuştur (52). 

“İslam’ın Doğuşu ve Asr-ısaadet Döneminde Sporun Önemi” isimli makale ile 

asr-ı saadet döneminde spora verilen önem açıklanmaya çalışılmıştır (53). 

2.7.3. Kitaplar ve Dergiler 

Konu hakkında yayımlanmış kitaplara bakıldığında; Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Dört 

ciltlik "Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te İslâm" adlı kitabının "Asr-ı Saadet'te Spor" 

başlığı altında bu konuya sınırlı da olsa değindiği görülmüştür (54). 

Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde “spor, oyun, eğlence” 

başlıkları altında kavramsal olarak açıklamalara yer verilmiştir (55). 

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul İl Müftülüğü bünyesinde yayımlanan “Din ve 

Hayat” dergisinin 17. Sayısı tamamıyla spora ayrılmıştır. Dergide spor ile alakalı çeşitli 

makalelere yer verilmiştir (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada, geçmişte ve var olan bir durum olduğu gibi betimlendiği için  

“genel tarama” modeli kullanılmıştır. Bu yöntem ile araştırmaya konu olan hipotezlerin 

sonuçları olduğu gibi ve değiştirilmeden aktarılır (57). 

3.2. Veri Toplama  

Bu çalışmada verilere ulaşmak için konu ile ilgili ulusal ve yerel bazda 

akademik tezler, makaleler, dergiler, konu ile ilgili yerli ve yabancı kitaplar ve 

ansiklopediler incelenmiştir. Genel tarama modelinde bilgiler yazılı belgeler halinde 

bulunur. Literatür tarama ile elde edilen tüm veri veya bilgiler mutlaka kaynak olarak 

gösterilir. Bilgiler, doğrudan alıntı veya atıf şeklinde, kaynak gösterilerek işlenir. 

Doğrudan alıntılar “tırnak işareti” içerisine alınarak kaynak gösterilir. Atıflarda veya 

dolaylı anlatımlar da ise, araştırmacı mutlak surette yine kaynak göstererek kendi 

cümlelerini oluşturmak durumundadır (58). 

3.3. Verilerin Analizi 

Bulguların analizi için sporla ilgili konulara mümkün olduğu kadar birinci 

kaynaklardan ulaşılmaya çalışılmış ve elde edilen bilgiler spor bilimi içerisinde analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Konunun İslami bulgularını değerlendirmede ve analiz etmede 

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan, alanında uzman öğretim 

üyelerinin görüş, öneri ve tavsiyeleri dikkate alınmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırma konusu ile ilgili literatürün taranmasına dayalı olarak 

analiz edilen durum betimlenmeye çalışılmış, elde edilen bulgular dört başlıkta 

toplanmıştır. Bunlar: sporda ve İslam’da kişilik gelişimi, sporda ve İslam’da 

sosyalleşme, sporda ve İslam’da sağlık, sporda ve İslam’da eğitimdir. 

 

4.1. Sporda ve İslam’da Kişilik Gelişimi 

Spor insanın doğasında vardır denilebiliyorsa tarihsel kalıntılardan ve 

buluntulardan çok daha önceleri de var olagelmiştir. Dolayısıyla insanla birlikte var 

olan, inanç ile sporun ilişkili olduğu düşüncesi de desteklenmiş olur. Kişisel, tarihsel, 

ister objektif ister sübjektif, hangi açıdan bakılırsa bakılsın sporun kökeninde dine 

rastlamak mümkündür ve en az kayıtlı tarih kadar eski olduğu sonucu da elde edilmiş 

olur. Sporun en önemli amacı olma özelliği taşımasa da, kazanmanın asıl gaye olması 

sporcu için büyük bir anlam taşıyabilir. Kazanmak azim gerektirir. Azim ve hedef 

birliği tutarlı olmazsa ahlaki olmayan yöntemlerle de bu durum gerçekleştirilebilir. 

Ancak kendine hâkim olabilme, bireyin benliğinde yer alan kötü düşüncelere karşı 

‘manevi bir zafer’ kazanmak için olmazsa olmaz bir basamaktır. ‘Kötü’ oynayıp 

kazanmaktansa ‘iyi’ olarak ve ‘iyi’ oynayarak kaybetmek çok daha fazla tercih edilen 

bir durum olmalıdır. Sonuç itibariyle aslında burada mağlup edilen rakip, kişinin kendi 

nefsidir. Bunu görebilme becerisine sahip olmak, yüksek bir kavrayış ve iyi bir kişiliğe 

sahip olmanın ötesine geçebilme kabiliyeti ile ortaya çıkar (59). 

Bireyin kendisini rahatça ifade etme biçimlerinden olan  din ile spor doğrudan 

bağlantı halindedir.  Her ikisi de kitleleri etkileyen bir güce sahiptir.  Her ikisinde 

de  bireyin kendisini huzurda bulma, rahatlama ve kendini gerçekleştirme faktörleri yer 

alır. Ayrıca ikisinin de insanları ortak paydada birleştirme gücü kuvvetlidir (60). 

Evrensel kültürün önemli bir bölümünü oluşturan spor; dil, ırk ve dini farklılıkları 

ortadan kaldırarak insanları birleştiren bir araçtır (23). 

Spor insan hayatının bütününde var olan ve hayatın içinde yer alan bir kurumdur. 

Hayatın hangi zaman diliminde olursa olsun spor, insana bedensel ve ruhsal sürekli 

yenilenmeyi sağlayarak sağlık kazandırırken, bireyin toplumun bir unsuru olmasına 

katkı sunup sosyal bütünleşme özelliğini de sağlamaktadır (61). Din de insan hayatının 
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içinde ve her aşamasında yer alan bir olgu olması bakımından hem kişinin kendisini 

hem de toplumun sürekli yenilenmesini gerektiren bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Din de spor da, günü kurtarma, bayağı ve insanın anı yaşama hevesine kapıldığı 

zaman çarpıtılmaya müsait hale gelebilmektedir. Dinin de sporun da büyük düşmanı 

niteliksiz, cahil ve sıradan insanlardır. İnsanın yaşamı devinim ve olgunlaşma ile 

biçimlenir. İnsan sadece fiziksel olarak değil tinsel (ruhsal olan/ maddesel değil) olarak 

da harekete tabidir. Varlığın bir bütün halinde koordine olması bu iki ilkenin hareketine 

bağlıdır. Ruhsal olarak da insan harekete tabi iken, sık tekrarlarla yinelenen her hareket 

insanı rahatsız eder ve insan daima hep daha iyisini yapısı gereği ister. Bu durumu 

sağladığında insanın kendisini yetiştirip geliştirmesi ile olgunlaşma gerçekleşir. Sporda 

hal böyle iken dininde insanı olgunlaştırma gayesi taşımaktadır. Sporun ve dinin, 

süreklilik ve olgunlaşma (kâmil olma)  kavramlarını bir araya getirerek ortaya çıkardığı 

sonuç, sporun da dinin de; devinim ve hareket içerisinde, aktif, yapıcı ve iyi olmayı 

gerektirdiği sonucuna ulaştırmaktadır. Sporun da dinin de ortaya çıkan bu sonucu, 

ikisinin birbiri ile yakın temasta olmasını sağlar fakat bunu yaparken aynılaştırılmasının 

da mümkün olmayacağını ve bununla birlikte aynı amaç etrafında birleşemeyecekleri 

anlamını da ortaya çıkarmaz (62). 

Ahlak ve dürüstlük, hem inanan insanlar için hem de sporcu için önemli 

hususlardandır. Bu bağlam da günümüz dünyasında Fair Play kelimesi ön plana 

çıkmaktadır:. Centilmenliği ifade eden bu kavram, müsabakalarda egoyu bir kenara 

bırakarak, ahlak ve dürüstlükten ödün vermeksizin, doğrudan ve doğruluktan yana olma 

kabiliyetidir. Kişinin, içerisinde bulunduğu olumsuz duygu durumundan, menfaatini ve 

nefsini düşünmeksizin sıyrılabilmesidir. “Nefs’i emmare” diye tabir edilen bu durum, 

kişinin kendi içindeki olumsuz dürtülere galip gelmesidir (63).  

‘Nefs’i emmare’: genel anlamı bakımından, kötülüğü ısrarcı şekilde emreden 

nefis demekle beraber; İslam’ın genel ahlak ve prensiplerine, emir ve yasaklarına 

uyulduğu takdirde iyiliğin kişiye hâkim olması şeklinde ortaya çıkmasıdır (64). Özde 

varılmak istenen nokta anlaşıldığında ise kişi sporla yetkinleşebilir ve inancıyla 

mükemmelleşir. Ve bu durum sürekli olgunlaşmayı derinleştirerek insanı olgunlaşma 

piramidinin en tepesine çıkmasını sağlayıp yaşamı daha da anlamlı hale getirecektir. 

İslam düşünürleri bu konuda ‘insan-ı kâmil’ kavramını kullanmaktadırlar. 
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İnsan-ı kâmil: şeriat (İslam’ın kurallar bütünü), hakikat ve marifet itibariyle 

erginliğe ulaşmış kişidir. Doğru sözlü, güzel ve iyi işler sahibi, güzel ahlâklı, marifet 

sahibi (yani eşyayı ve hikmetini gerektiği gibi bilen) kişidir (65). 

Hz. Muhammed (sav) döneminde insanların, gerek savunma, gerekse kuvvetli ve 

sağlıklı olma amacı ile o günün şartlarında, bugün modern çağında formüle ettiği bazı 

spor dallarıyla uğraştığı görülmektedir. Meşru sınırlar içerisinde spor ile uğraşmak 

mubahtır (Kişinin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı, iltifat ve yerginin olmadığı 

işler) (64). 

İslam, spora sadece bedensel bir mevzu olarak yaklaşmamakta ve sporu yok 

saymamaktadır. Beden dışlanmaz aksine fiziksel aktivitelere önem verilir. Bunu Hz. 

Muhammed (sav) in hayatında görebilmek mümkündür. O dönemlerde ‘spor’ kelimesi 

kullanılmıyor olmakla birlikte günümüzdeki spor biçimiyle de bir sporun varlığından 

söz edilmemektedir. O dönemlerde spora benzeyen oyunlara verilen isim her ne kadar 

spor olmasa da, günümüzde spor branşları içerisinde yer alan birçok faaliyetlerin 

yapıldığı da görülmektedir. Hatta Hz. Muhammed (sav)’in bunların bazılarını yaptığı, 

tavsiye ettiği ve önerdiği de bilinmektedir (62). “Rükane, Hz. Peygamber ile güreşmiş 

de Hz. Peygamber onu yenmiştir” (66) 

Burada önemli olan kısım, gerek kişinin kendisine ve rakibine zarar vermemesi, 

gerekse de sportif faaliyet içerisinde kullanılan hayvana eziyet edilmemesi ve 

hayatlarına kast edilmemesidir. Hem sporu yapanlar hem de izleyenlerin genel kurallara 

aykırı hareket etmemesi önemlidir. Tüm bunlara göre, günümüzde fazlasıyla çeşitlenmiş 

bireysel veya takım sporlarının yapılmasında yasak olmasını gerektiren hiçbir delil 

yoktur. Ancak mübah olması için; gerek sporu yaparken gerek izlerken kişinin asli 

sorumluluklarını ve ibadetlerini ihmal etmemesi, kumar ve türevlerine hiçbir şekilde 

alet edilmemesi gerekir.  Aktiviteler esnasında hem İslam'ın hem de sporun ortaya 

koymuş olduğu ahlaki ilkelere aykırı davranılmaması, hümanist bir yaklaşım 

sergileyerek insani ölçüler çerçevesinde müsabaka edilmesi, spor yaparken İslam'ın 

uygun gördüğü kılık kıyafetlerle aktivitelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sporun 

tüm aşamalarında gerek insani, gerek ahlaki, gerekse İslami ölçüleri göz ardı etmeden 

insanın bedenine ve zihni gelişimine katkısı olan sporu İslam da teşvik etmektedir (67). 

Kişiye ilham verebilen her türlü aktivite, kişinin materyalist düşünceden 

uzaklaşıp manevi yaşama odaklanmasını, olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyrılıp 
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ruhun iyilik ve güzelliklerle beslenmesini sağlayarak, kişinin yaşamı 

anlamlandırabilmesine katkı sunar. Yaşamı anlamlandırabilen kişiler, benlik 

bütünlüğünü tamamlamış olarak kendilerini mutlu ve huzurlu hissederler (68). 

4.1.1. Sporda Kişilik Gelişimi 

Mahiyeti 

Bireyi başka insanlardan benzersiz kılan, nitelik ya da niteliklerin karışımından 

meydana gelen özelliklerinin toplamıdır. Psikolojik çekirdek de denilen bu katman 

çeşitli paradigmaları, ilgi-alaka, tutum ve davranışları, kişinin kendi öz değerleri 

hakkındaki inançları içermektedir. Kişiliğin merkezi konumunda olan bu nokta, başka 

bireylerin gözünde olmak istenileni değil, gerçek kişiliği temsil eder (69). 

Spor, beden ve ruha hitap etmekle birlikte her bireyde farklı nitelik ve 

standartlara ulaşabilir. Sportif faaliyetlerin ve hareketliliğin kimlik ve karakter 

gelişimine etkisi büyüktür. Böylece spor, kişilik oluşumunun ve sosyal değişimin bir 

unsuru olarak ortaya çıkmaktadır (70). 

Kişi, spor yapmaya başlayarak, alanla ilgili bilgi ve beceri sahibi olup etkin bir 

noktaya erişir. Bununla birlikte, bedenini keşfetmeye, bedenine söz geçirmeye ve bunu 

bilinçle kullanmaya devam eder. Bunun yanı sıra sporun ruhunda var olan sevinç, 

coşku, kaybetmenin hüznü ile beraber bunu kabullenme, kazanmanın mutluluğunu 

tadında yaşama gibi birtakım spor kültürünü ve bilincini de kazanır. Bu kültür sporla 

kazanılan bir tutum, davranış ve yaklaşım biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan 

yaşamında birçok olayda olduğu gibi sporda da duygu çok önemlidir. Duyguların 

uçlarda ve anlık değişimlerle yaşanabildiği spor faaliyetlerinde, sporcu ahlakı ve spor 

bilinci ile yetişen bireyler tutarlı davranışlar sergilerler (62). 

Süreklilik arz eden ve doğal olarak aktiflikte içeren faaliyetler bütünü olan spor 

(71), kişinin beden ve ruh sağlığını koruyup geliştirmesini ve güçlü bir iradeye sahip 

olmasını amaçlayarak, şahsiyet ve karakter oluşumunu tamamlayıp özgüven kazanımını 

kolaylaştırır. İnsan bedeni doğumla başlayıp belirli bir yaşa kadar gelişimini tamamlar 

fakat ruhu ve manevi gelişimi yaşamın son bulmasına kadar devam eder. Ruhun ve 

manevi gelişimin ömür boyu sürdüğü düşünüldüğünde, sporun katkısı ile bireyin kişilik 

gelişimi devamlı hale gelerek, sosyalleşmesi daha da önem kazanmaktadır (12). 

Spor kişiyi ruhsal açıdan yarışma ruhu, yardımlaşma duygusu, çalışma disiplini, 

cesaret, insan sevgisi, doğruluk, kendine güven, mücadele azmi, yenme ve yenilmeyi 
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kabullenme, paylaşma gibi kazanımlarla donatır. Spor bireye rekabet ve yarışma 

ortamında üstün gelmesi halinde başarma zevkini tattırır, bireyin doğasında var olan 

savaşçı, kavgacı enerjiyi barışçı bir zemine çekerek çatışma duygusunu hafifletir ve 

insanın sınırsız ihtiraslarını körelterek daha sakin bir ruh hali sunar (2). 

Çok defa guruplar halinde yapılan sportif çalışmalar, dayanışma ruhu ve 

yardımlaşma erdemlerini geliştirerek ortak değerler etrafında bireyin katılımını 

güçlendirip geliştirir. Dolayısıyla erken yaşlarda spor terbiyesine sahip olan bireyler, bu 

ahlaki değerler dizisini hayatlarının diğer alanlarına da transfer edebilmektedirler. (72). 

Sporun doğası gereği, amaca yönelik davranışları kontrol ederek kötüye kullanımını 

engellemek, faydasından olabildiğince yararlanmak ve gerektiği şekilde anlaşılmasını 

sağlamak gibi önemli maksatları vardır (59). 

Kişi diğer bireylerle birlikte yaşamak için işbirliği içerisinde olmak 

durumundadır. Sosyal yaşamda bireyler arası sağlıklı bir ilişkinin yürütülebilmesi için 

birtakım normlar vardır ve bunlara uyulması gerekmektedir. Kişinin toplumsal kültürle 

bütünleşmesi ve topluma uyum sağlaması olarak ifade edebileceğimiz kişilik sahibi 

olma, her insanın yaşamı boyunca önem arz eden bir süreçtir (38). 

Sosyal yaşamda kişilik özelliklerinin kısıtlanması sonucunda baskılanan birey ya 

da bireyin kendisini kanıtlama isteği spor ve çeşitli faaliyetlerle sınırsız bir konuma 

geçebilmektedir. Kişinin hareketli ve kabiliyetlerini ortaya koyabileceği sınırsız bir alan 

oluşu nedeniyle spor, kendini daha iyi tanımasına, ispatlamasına ve kişiliğini 

oturtmasına da imkân sunmaktadır (27). 

Sporda Kişilik Gelişimi Özellikleri 

İnsanoğlunun en temel özelliği, yaradılışı itibariyle kendisinde var olan ve varlık 

yapısı ile de uyumluluk gösteren, birçok fiziksel harekete ve hareket kabiliyetine 

programlanmış olmasıdır. 

Psikolojik açıdan da gerekli olan bedensel hareketler, çoğunlukla spor yoluyla 

doyurulan temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır (13). Spor, bireylerin manevi 

yalnızlığa zemin hazırlayan etkilerini yok ederek, amaçsız ve monoton yaşam biçimini 

ortadan kaldırarak, kötümser ve bunalımlı ruh hali tutumlarını gidermek gibi önemli bir 

işlevi üstlenmektedir. Baskı altındaki enerjiden kurtulma yolu olarak sporu seçen 

kişiler, sportif hareketler aracılığıyla kendini tanıma ve ifade etme imkânı bulur. 

Otokontrol mekanizmalarını güçlendirirler. Sportif etkinlikler ister minimum isterse 
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maksimum ölçekte yapılsın, bireyin birçok açıdan eksiğini tamamlar ve fazlalık olan 

enerjinin boşalımının da doğru yöne kanalize edilmesini sağlar (73). 

Belli bir bilgi ve bilinç düzeyine sahip bireyler olsalar da, sporcular da normal 

insanlar gibi zaman zaman duyguları ile hareket edebilmektedirler. Sporla birlikte 

sporun insana kattığı birtakım değerler de öğrenilir. Fakat bu değerler sporcuya bir 

dayatma şeklinde ya da direkt sadece spor yapmakla değil de bireyin kendisini sporla 

doğru tanıyıp, geliştirmesi ve bunu sürdürebilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Belli bir 

disiplin şeklinde olmalıdır. Disiplin ise insanın yapıcı kabiliyeti ve bunu istemesi ile 

alakalı bir durum olup zorlama ile öğrenilemez ve öğretilemez. 

Yaşam koşullarının zorlu hale gelmesiyle, birtakım sorunlar ve problemlerle 

birlikte bireylere daha fazla stres yüklenmektedir. Bunun sonucunda kişide, ruh 

sağlığının ve psikolojik olarak iyi kalmanın önemli engellerinden biri ortaya 

çıkmaktadır. Bu faktörler karşısında psikolojik dayanıklılığın artırılması yıkıcı etki 

yapabilecek olaylardan en az zararla ya da zararsız çıkılmasını sağlayacaktır. Dış 

faktörlere karşı kontrol algısı, yaşamda anlam arayışı ve beklenmedik olayların bireyin 

gelişimine katkı sunabileceği bir fırsata dönüştürülüp uyum sağlama esnekliği 

gösterebilmesi psikolojik dayanıklılığın göstergesidir (69). Sporun, bireyin kişilik 

gelişimine katkı sağlayarak psikolojik dayanıklılığı artırdığını söylemek mümkündür. 

Kişilik gelişimi belli bir düzeyde çabayı gerektirir. Sporcunun ve spor yapan 

bireyin kendisini yaşamın sıradan akışı yerine, özüne yönelip, kendisini tanıması ve 

geliştirmesi gereken yönleri üzerine düşünüp hareket etmesi gerekir. Bedensel, bilişsel 

ve ruhsal yüklenmeler spor yapan bireylerde daha üst seviyelerde görülür. Bu yüzden 

spor yapan bireyin içsel değerlendirme yapması önemlidir. Bu değerlendirmeye zaman 

ayrılmadığı zaman spor yapan birey zamanla duygu ve düşünce birikimlerinin 

artmasından dolayı olayları anlamlandırmada zayıflamalar yaşar. Bu da zihninin 

toparlanmasına engel teşkil eder ve kişiyi stres ortamına sürükler. Bu ise başarıyı 

etkileyen önemli bir faktördür. Fiziksel, bilişsel ve ruhsal olarak dengeyi yakalaması 

gereken sporcu, bütün bu faktörleri bir araya getirerek maksimum verimi elde edebilir. 

Fiziksel aktivasyon üst seviye bir etkinlik olduğu için fiziksel motivasyonu da önemli 

hale getirmektedir. Motivasyon sadece ruhsal ya da zihinsel olarak algılanmamalıdır 

(74). 
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Sporculara, kendini bilmenin ve tanımanın, kendi yeteneğini keşfetmenin ve 

kişiliğini geliştirmenin, motive etmenin, otokontrol geliştirmenin, stres yönetiminin, 

baskı durumunda psikolojiyi muhafaza etmenin yolları, çeşitli eğitim programları ve 

psikolojik desteklerin verilmesiyle mümkün hale gelebilmektedir (75). 

Birtakım ilkeler ve kurallar sporun aslında bir ahlak olayı olarak ortaya 

çıkmasını sağlarken bunu sporun kendine has ilke ve kurallarıyla bütünleşmesi 

sonucunda gerçekleştirebildiğini göstermektedir. Sporun ilkeleri sporu bir kurum haline 

getirirken, kendine has kurallarının ise bir olgu olarak adlandırılması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Sporun kendine has bir ahlak anlayışı vardır bu da aslında doğasında var 

olan felsefesinden kaynaklanmaktadır (62). Sporda ahlaki kuralların zaman zaman 

devre dışı kalmasına neden olduğu düşünülen ve de eleştirilerin odağında olan 

“profesyonellik” kavramına değinmekte fayda vardır.  

Kişinin, yapılacak olan herhangi bir etkinlikten bir çıkar ve fayda beklemeden,  o 

işi   sevdiği ve o işin kendisini mutlu ettiği için yapması olarak adlandırılan amatörlük, 

yirminci yüzyılın ortalarından sonra paranın hayatın merkezinde olması sebebiyle bir 

çıkar elde edilemediği için zaman zaman küçümsenmektedir. Spor herhangi bir amaca 

ulaşmak için araç olarak kullanılabildiği gibi, iyi ve kaliteli yaşam oluşturabilme 

düşüncesi için de araç olarak kullanılabilir.  

Profesyoneller için  spor ilk amaç olmayabilir. Profesyoneller spora maddi bir 

kazanç kapısı olarak bakabilirler.  Profesyonel sporcunun  sermayesi, bedeni ve bununla 

birlikte geliştirdiği becerisidir.  Sporun özüne ve ruhuna aykırı davranılmadıktan sonra 

bu beceri pazarlanabilmektedir.  Doğru ve ahlaklı  bir spor eğitimi ile bu kolaylıkla 

başarılabilir. Profesyonelleşmeye karşın sporun ruhu ve öz değerleri yitirilmemelidir. 

Aslında profesyonel sporda “sportmence” tanımı  amatör bilinci de çağrıştırmaktadır. 

Sportmence yapılan profesyonel spor, tehlike arz eden bir durum değildir. Ancak sporun 

ruhundan uzak profesyonellik, sporun evrensel değerlerinin yitirilmesine neden olur ve 

sporun kendisinden ziyade insanın kişiliğine zarar verir. Profesyonel sporcu her ne şart 

altında olursa olsun kazanmak için ‘makyavelist’ (amaç tüm araçları meşru kılar 

şeklindeki düşünce) bir yaklaşım sergilediği takdirde, sporun ruhunu anlamadığını 

göstermiş olacaktır (76). Dürüstlük, saygı, centilmenlik gibi genel ahlak anlayışlarına 

spor ahlakı açısından bakıldığında, spor yarışmalarının amatör bir ruh ile yapılması bu 

değerleri kişide kalıcı hale getirip sürdürülebilir kılmaktadır (72). 
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Spor boş zamanların verimli değerlendirilmesini de sağlayarak, kişinin monoton 

hayatını eğlenceli bir hale dönüştürür, yapıldığı zaman dilimiyle de sınırlı olsa insanları 

problemlerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp eğlendirerek, mutluluk duymasını sağlar. 

Sonuç olarak sağlıklı, mutlu, çalışkan, dinamik bir kişilik oluşturarak, görev ve 

sorumluluklarının bilincinde, bedenen ve ruhen, sağlıklı, yapıcı, üretken, erdemli, 

kişilikli ve ahlaklı nesiller yetiştirmek sporun kişilik gelişimindeki rolünün büyük bir 

paya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

4.1.2. İslam’da Kişilik Gelişimi 

Mahiyeti 

Kur'an-ı Kerim de Tin Suresi 4. ayette: “Biz insanı en güzel biçimde 

yaratmışızdır” (77) taltifine mazhar olan insanoğlu tabiatın ve dünyaya gelip içerisinde 

bulunduğu habitatın şartlarına uyum sağlaması ile ona herhangi bir baskı yapmaksızın 

söz geçirebilmek ve kendisini muhafaza edip, bedenini ve kas yapısını güçlendirmesiyle 

başlar. Bu şekilde bir yaklaşımla, insanoğlunun temel fizyolojik gereksinimlerinden 

olan korunma ve güvenliğini sağlaması mücadelesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Canlı olmanın en belirgin niteliği olan sürekli devinim halinde olma, bedenin 

eğitilmesinin de başlıca koşullarındandır (61).  

Bedenin eğitilmesinde önemli bir faktör olan spor göz önünde 

bulundurulduğunda, Hz. Peygamber (sav) in hayatında da yer verdiği görülmektedir. 

Hz. Peygamber (sav), insanın faydasına olan her türlü konuda azimli olmayı ve 

çekingen kalmamayı tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in yaşadığı dönemde 

insanların yaşam tarzı spor ve fiziksel hareketlere ihtiyaç duyulmayacak ve zaman 

kalmayacak kadar ağır ve zordu. Ama savaşların da eksik olmadığı o dönemlerde her 

daim hazır olmak durumunda idiler.  

Bu sebeple Hz. Peygamberin bazı spor dallarının yapılmasını ve öğretilmesini 

tavsiye ettiği görülmektedir. At binme, atıcılık, yüzme, güreş ve ağırlık çalışmaları 

bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Arabistan'ın zorlu doğa koşullarına uyum sağlamış develer 

önemli binek hayvanı kategorisinde yer almıştır. Adeta hayatın bir parçası olan 

develerin yarıştırıldığı da görülmektedir. Hz Muhammed (sav)'in “Abda” isimli devesi 

ile yarıştığı ve neredeyse bütün yarışları kazandığı bilinmektedir. Ancak bir yarışta ise 

genç bir deve ve sahibi tarafından yenilince peygamberin arkadaşları ve izleyenler buna 

çok üzüldü (67). Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav): “Yükselen her dünyevi nesnenin 
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düşmesi, ilahi hikmet gereğidir” (78), buyurmuştur. Sadece bir mağlubiyet tesellisi 

şeklinde değil de aynı zamanda mağlubiyetin de müsabakanın bir gerçeği olduğunu 

vurgulaması açısından günümüzde, İslam’a inansın veya inanmasın, özelde sporcular 

genelde ise tüm insanlar için önemli bir ölçü olarak ele alınabilmektedir. 

Kazanmanın ve kaybetmenin sonuçlarını duygusal olarak yaşamak elbette doğal 

bir durumdur. Önemli olan, İslam’ın ortaya koymuş olduğu prensipler ve genel ahlak 

ilkelerine uygun sınırlar içerisinde olgunlukla bunu gerçekleştirmektir (79). Necm 

Suresi 39.ayette belirtilen “İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder” (77) anlayışı ile 

hareket eden kişi, otokontrolünü sağlayıp sınırını bilmeli ve gerek spor da olsun gerekse 

hayatın diğer alanlarında olsun başarıyı elde edememenin nedenlerini kendisinde 

arayarak ve bunu bir tecrübe kabul ederek hareket etmelidir. 

Ayrıca, Nisâ Suresi 32.ayette: “Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile 

yaptığı şeyleri haset ederek arzu etmeyin…” (77) uyarısı da, haset ederek sürekli 

temenni de bulunmanın insanda, çalışarak elde edilecek şeylere yönelik teşebbüs ve 

çaba gösterme iradesini zayıflattığını, haset ve kin duygularını daha da körüklediğini 

belirtmektedir. İslâm herkesin, mümkün ve câiz olmak şartıyla dilediğini elde 

edebilmek için çaba sarf etmesini, gayrete rağmen elde edemediği önemli ihtiyaç ve 

başarılar için ise gayret göstermeye devam etmesini istemektedir (80). 

Buna karşın, Al-i İmran Suresi 29. ayette yer alan: “De ki: İçinizdekileri 

gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir” (81) ayetiyle, insanlar tarafından 

anlaşılamayacak olsa bile kişinin gerçek niyetini saklamasının mümkün olamayacağı 

açıkça bildirilmektedir.  

İslam, kişiye yaşadığı toplum içerisinde bir rekabet halinde bulunan olarak değil, 

toplumu oluşturan ana unsur olarak yaklaşmaktadır. Kişinin mutluluğu toplumun 

mutluluğudur. Toplumun mutluluğu bireylerinin her birinin mutluluğuna bağlıdır (82). 

İslam’da Kişilik Gelişimi Özellikleri 

Bireyde kişiliği iki temel unsur oluşturmaktadır. Bunlardan biri, doğuştan 

kalıtımla devralınan biyolojik özellikler, diğeri ise din, ahlak kuralları, kültür ve toplum 

değerlerinin bireyi etkileyen güçleridir. Buna göre kişide şahsiyeti oluşturan temel 

özelliklerden birisi dindarlıktır. Hatta dindarlık, kişinin tüm davranışlarında etkili 

olabilen ana özellik haline gelebilir ve böylece inanç, kanaat, tavır ve davranışlar o 

kişinin bütün hayatını etkisi altına alabilir. Kişinin inanç biçimi, kanaat, tavır, ve 
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davranışları bir bütünlük arz etmelidir. Bunun süreklilik kazanması kişiliği oluşturur. 

İnsanlar günlük hayatta karşılaştıkları olayları, kendi inanç tutum ve kanaatlerine göre 

algılar ve böylece manalandırır ve değerlendirirler. Bu sebeple dini inanç biçimi, 

kanaat, tutum ve tepkilerimize yön verir ve kişiliğin şekillenip gelişmesinde rol oynarlar 

(83). 

Kişinin olumsuz durumlarda kendisine sahip çıkması gerektiğini güzel bir 

biçimde özetleyen: “Kuvvetli kimse, rakibini yenen pehlivan değil, gerçek kuvvetli kişi, 

öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir” (78), hadisi inanan insanlar için hayatın tüm 

aşamalarında, olumsuzluklar karşısında nasıl bir tavır takınılmasını gösteren önemli bir 

kişilik ölçüsüdür. 

Akıllıca davranıp, düşünebilen kişinin özelliği, genel ahlak kurallarının her şeyin 

üstünde olduğunu, ekonomik kaygıdan ve bulunduğu statüyü kaybetme korkusundan 

sıyrılarak öğretilerini örnekliği ile gösterebilmesi olarak ortaya çıkar. Bununla beraber, 

ruhun ölümsüz olması, kazanılan erdemlerin kişinin kalıcı ve en büyük ödülü ve ebedi 

zaferi olarak karşısına çıkacaktır. Erdem ve ahlaktan yoksun bir kazanımın elde 

edilmesi sadece dünyevi anlamda bir kazanç olacaktır ki o da gelip geçici olacaktır (59). 

İslam’da ahiret hayatının önemli bir yer tutması, yapılan her türlü işin sadece dünyalık 

olarak değerlendirilemeyeceğini ahiret boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ve 

ona göre hareket edilmesi gerektiğini göz önünde bulundurmak bakımından önemlidir. 

Bireysel İbadetlerin Kişilik Gelişimine Etkisi 

İslam’da ibadetler gün, hafta ve yıl bazında belli bir programa göre 

düzenlenmiştir. Bu programlara tam manasıyla uyulması, dinen mükellef olma yaşından 

itibaren ömür boyu inananlarından beklenmektedir. Bu durum, inanan bireylerde zaman 

şuurunun oluşmasını sağlar, kişiyi disipline eder ve zamanı etkin ve verimli kullanmaya 

sevk eder.  

Özellikle günlük ibadet programını oluşturan beş vakit namaz, günün farklı 

vakitlerinde ve farklı sayılarda kılınmaktadır. Buna göre inanan kişi, erken vakitte sabah 

namazına kalkarak güne erken başlayacak, akşam yatma saatini belirlerken sabah 

namazını dikkate alarak dinin hoş görmediği lüzumsuz işlerle vakit öldürmeyecektir. Bu 

da programlı bir hayat ile zamanı iyi değerlendirmek demek olacaktır. Kişi, günlük 

çalışma programlarını namaz vakitlerini dikkate alarak programlayacaktır. Bütün bunlar 

ise inançlı insanların planlı, programlı ve disiplinli olmasına katkı sunacaktır (84). 
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Dini inanışın ve yaşayış biçimlerinin kişinin ruhunda gerçekleştirdiği en önemli 

işlevlerden biri de, inananlara müspet kişilik özellikleri kazandırmasıdır. Zira her din, 

insanı kendi istediği istikamette yönlendirip, değiştirerek ideal insan modelini 

gerçekleştirmek ister. Bu sebeple aynı dine mensup inananlarda ortak kişilik özellikleri 

görmek mümkündür. Bu özellikler bilhassa ortak kanaatler, olaylara karşı tavır alışlar 

ve davranışlarda kendini göstermektedir. Bilindiği gibi tavır, kanaat ve davranışlar 

şahsiyet oluşumunu belirleyen temel unsurlardandır. Kanaat, tavır ve davranışları 

tutarlık gösteren ve istikrarlı bir şekilde, toplum bireyleri ile uygunluk arz eden birey 

kişilik bakımından olgunlaşmış demektir (84). 

Dinin, inanan insanların kişiliğinin oluşmasında oynadığı rol, kişinin 

kendisinden beklenen ibadetler vasıtasıyla gerçekleşir. Esasen ibadetlerin inananlara 

müspet şahsiyet özellikleri kazandırıp onu dinin gerçekleştirmek istediği insan modeline 

uydurma ya da yaklaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir. Şu halde ibadetler, 

kişilik ve karakteri düzenleyici ve dengeleyici sistemler olarak anlaşılabilir. Zira 

İslam’da ibadetlerden her biri, inananlarının yaşayış biçimini ve davranışlarını hedef 

almakta ve onları dinin hedeflediği gayelere yöneltmektedir. Dine uygun düşen bir 

hayat biçiminin benimsenip, kişilikte yapılanması sürekli yenilenen, yinelenen ve 

tekrarlanan dini tecrübelerle gerçekleşebilir. Bu da en çok ibadetler vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir (85).  

Süreklilik ve tam bir yoğunlaşma ile şartları uygun olarak yerine getirilen her 

ibadet, bazı ferdi olumsuz temayüllerin aşılıp geride bırakılması, buna karşılık olumlu 

yönlerinin güçlenip gelişmesiyle sonuçlanır. Böylece ibadetler, insanın tabiatında var 

olan iyi yönlerin gelişip olgunlaşmasına katkı sunarak kişiliğin sağlamlaştırılmasını 

pekiştirir (85). 

Mesela, şartları gereği gibi yerine getirilen namaz ibadeti, mümini her türlü kötü 

düşünce ve davranışlardan alıkoyar. Ankebut suresi 45.ayette: “…namazı dosdoğru kıl. 

Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alı kor. Allah'ı anmak (olan namaz) 

elbette en büyük ibadettir…” buyrularak, bu ayete göre tüm görüntüdeki şartlarına ve 

rükünlerine gerekse ihlâs ve takvâ gibi şartlarına özen göstererek kılınan namaz, 

İslâm’ın ve sağduyu sahibi toplumların kötülük sayıp reddettiği tutum ve davranışlarla 

uyuşmaz, âdeta bir uyarıcı gibi namaz kılan kişiyi bu davranışlardan meneder. Böylece 

ayette namazın ahlakî tesirlerine, kötülüklere karşı kalkan olma özelliğine işaret 



28 

 

edilmekte; namaz kıldıkları halde edep ve ahlâk kurallarına uymayanlara da dolaylı bir 

uyarı yapılmaktadır (86). 

Düzenli bir biçimde kılınan namaz vasıtasıyla sürekli Allah tarafından 

gözetlenme hissi, kişiyi sadece kötülüklerden beri tutmakla kalmaz, aynı zamanda 

ahlaki bir dönüşümü de beraberinde getirerek iyiliğe de kanalize eder. İbadetlerin kişiye 

kazandırdığı kişilik özelliklerinden bir diğeri ise sorumluluk duygusunu geliştirmesidir. 

Yaratıcıya karşı bir kulluk vazifesi ve minnet borcu olarak algılanan ibadetler, kişide 

sorumluluk duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca bütün ibadetler yapıldığı 

anlarda, geçici de olsa, kötü düşünce ve eğilimlerin askıya alındığı bir atmosferde 

yaşanmaktadır. İbadet dışı yaşantıyla, ibadet yaşantısı arasındaki psikolojik farklar, 

kişide daha üst seviyede bir manevi ve ahlaki hayata arzu ve özlem duymasına yardımcı 

olabilmektedir (85). 

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (s.a.v.) de "Oruç bir kalkandır." (87) 

buyurarak orucun, kişinin vicdanında oluşturduğu sürekli gözetlenme hissinin dini ve 

ahlaki açıdan kabul görmeyen olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan alıkoyması 

işlevine dikkat çekmiştir.  

İbadetlerin bu işlevlerinden ötürü inananların doğal olarak daha ahlaklı olması 

beklenir. Ancak dinin yüklediği sorumluluktan sıyrılma maksatlı, zihinsel ve duygusal 

planda benimsenmeyen, merasim anlayışıyla sadece şeklen yerine getirilen ibadetlerin 

böyle bir işlevi yerine getiremeyeceği de açıktır. Ayrıca ibadetlerin bir kısmı, kişinin 

ilgi ve dikkatini başkalarının dertlerine çevirerek, onu, din kardeşiyle ilgilenmeye sevk 

edecektir. Kişinin benliğinin dar sınırlarından sıyrılıp, bencillikten kurtulma imkanı 

verir. Böylece ibadetlerle birlikte, yaratıcının karşısında aczini hisseden kişi, kendini 

büyük görme ve bağımsızlık düşüncesi ile sürüklenebileceği ölçüsüz ve sorumsuz 

davranışlardan önemli ölçüde uzak bir kişilik sergileyecektir (84). 

4.2. Sporda ve İslam’da Sosyalleşme 

Bireyin toplumla uyum sağlaması ve bütünleşmesi olarak ifade edilen, kişinin 

doğumu itibariyle başlayan ve yaşadığı toplumun üyeliğini kazanmada geçirdiği tüm 

süreçler toplumsallaşma/sosyalleşme olarak adlandırılır ve her birey için önemli bir 

süreçtir. (38). Spor da sosyalleşme için önemli bir araçtır. 

Geçmişi çok uzun zaman öncesine dayanan spor faaliyetleri çağımızda medyanın 

da etkin kullanımıyla daha farklı boyutlara ulaşmış, evrenselleşmiş ve çok daha etkili 
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bir olgu haline gelmiştir. Öyle ki, ulusların milli müsabakalarda, içerisinde barındırdığı 

problemleri, sıkıntıları ya da fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp spor sayesinde ortak 

bir hedefe kilitlenebilmektedir (88). Fiziksel enerjinin kontrollü bir şekilde açığa 

çıkmasını sağlayan spor, her ne kadar direkt bir amaç olarak bunu gütmese de toplumsal 

şiddetin engellenmesi açısından da fayda sağlamaktadır (59). 

Tüm muhteviyatı ve biçimleriyle sporun kendine has değerler dizisine sahip 

olduğu aşikârdır. Manevi anlamda katkısı sebebiyle sporun ‘iyi bir şey’ olduğu anlayışı 

da spora ayrıcalık katmaktadır (89).  

Spor, kökeninde kutsal ve özünde soylu sayılabilecekken, ‘ruhsuz’ insanlar 

tarafından özünden zaman zaman uzaklaştırılarak dünyevileştirilmekte, bununla beraber 

suiistimal edilmekte ve gerektiği gibi anlaşılmasına zarar verebilmektedir. Özünün ve 

kökeninin farkına varıldığında ortadan rahatlıkla kaldırılabilecek bu yanlışlar; sporun 

birtakım bireysel ve sosyal hastalıklara, özünden uzaklaştırılarak zedelenen 

paradigmasına ve bazı yanlış tutum ve davranışlara rağmen kesinlikle faydalı, eğitici/ 

öğretici, rahatlatıcı, sağlıklı ve de iltifatı hak eden bir yapıda kalmasına engel teşkil 

edemeyecektir (36). 

Spor ve dinin tarihsel geçmişine baktığımızda birbirinden ayrı oldukları 

savunulmuş ancak sporcuların sporda nihai hedeflerine ulaşmasında inançlarının 

yardımını umdukları da hep görülmüştür. Hatta toplumsal yaşamın dizaynı için dinden 

yararlanıldığı görülmektedir.  Dinlerin özellikle de İslam’ın bazı ibadetlerinin ve sporun 

bir ritüel olduğu yönünde savunulan görüşlerde namaz eyleminin yapısı itibariyle spora 

benzediği görüşleri savunulmuştur. Birçok ritüelin harekete dayanmasından ötürü, buna 

ne spor denilebilir ne de din. Spor harekete dayalı bir oyun olarak zikredilmesiyle 

birlikte, dini bir oyun ya da eğlence aracı olarak ele almak mümkün değildir (62). 

Spor ve özelde İslam genelde ise diğer dinlerin felsefesinde inananların hep üst 

mertebelere ulaşması amaçlanmaktadır. Din de spor da tekdüzelik ve monotonluğun 

dışında yer alır ve din ibadet ile spor ise sportif faaliyetler ile bireyi özüne 

yönlendirmek ister (62). 

İslam’ın hüküm ve kurallar sisteminde hem dünya hem de ahiret esas alınır, 

sadece dünyalık anlamda değerlerin birleştiği noktalarda olabilir. Eğer mubah olan bir 

alanda İslam’ın ortaya koyduğu hükümler ve değerler anlamından uzaklaştırılacaksa 

artık o konu sadece dünyevi bakış açısıyla ele alınır. Ancak, dünyada yapılan her şeyin 
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hesabının ahirette verilecek olması İslam’ın direkt o konu ile alakalı söz sahibi 

olduğunu da ortaya koymaktadır. Esasında spor dünyalık bir faaliyettir. Sağladığı 

bireysel ve sosyal faydanın yanında, eğitim ve ekonomi gibi faktörlerde de fayda sağlar. 

Bu mana da daha çok dünyalıktır. Bununla birlikte spor, bu bakış açısıyla İslam’ın 

doğrudan da dolaylı olarak ilgilenmediği bir konudur da denemez (90). 

Hz. Peygamber döneminde, bazı inananların dünyadan el etek çekerek bir hayat 

sürdürme arzusunda oldukları, yeme-içme, eğlenme-dinlenme, sportif faaliyetler, çeşitli 

aktiviteler, sosyalleşme ve hatta evlenme ve evliliğin birtakım icaplarını yerine getirme 

konularında ve en temel ihtiyaçlarından dahi bile kendilerini mahrum etmeyi gaye 

edindikleri görülmüştür. Bazılarının ise bu konuda adeta yarış içerisine girdiklerini, 

bunun sonucunda ise gerek kendilerinin gerekse aile fertlerinin zarar görmeleri 

sebebiyle Allah tarafından Hz. Peygamber aracılığıyla uyarıldıkları (80) Mâide Suresi 

87.ayet ile görülmektedir. “Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz 

nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) sınırları aşmayın...” (77). 

Kasas Suresi 77. ayette: “Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. 

Dünyadan da nasibini unutma...” Allah’a ve peygamberine iman eden inananlara bir 

öğüttür. Burada asıl olan ahiret yurdunu kazanmak için çabalanması ve dünya 

nimetlerinden de meşru şekilde yararlanılmasıdır (86). 

İnsana bu dünyada verilen nimetler ve imkânların dışlandığı bir hayat tarzının 

ahiret hayatını anlamsız kılabileceğini gösterdiği gibi, ahiret düşüncesinden soyut bir 

hayat tarzının da dünya hayatını anlamsız kılacağını göstermektedir. İnsan yapısı 

itibariyle bu gerçeği göz ardı ettiğinden Allah, ahiret düşüncesinin zinde tutulması adına 

sıkça uyarıda bulunmaktadır. İnsanların dünya da bildikleri, yaşadıkları ve etkisinde 

kaldıkları noktalara işaret edilmiş, sonra da bunların sınırlılığı vurgulanmış, asıl 

istenmesi gerekenin ise Allah katında bir değer elde etmek olduğuna dikkat çekilmiştir 

(91). 

İnsan dünyaya kendisini kolayca kaptırmakta ve bir hırs ile dünyaya 

sarılabilmektedir. Ölmeyecek gibi bir yanılgı ile insan ahiretine zarar verebilecek 

tavırlar içerisine girebilmektedir. İslam’a inananların asıl gayesi ve hedefi, her fiil ve 

davranışında ahiret mutluluğu elde edebilecek şekilde bu dünyadan olabildiğince 

faydalanabilmeleridir. Sonsuz mutluluğun kapısı insana aslında bu dünyada 
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açılmaktadır. Sadece ahireti amaç edinerek bu dünyanın nimetlerinden kendini mahrum 

bırakanlar, hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini heba edebilmektedirler (82). 

Eskilerden beri insanların kendilerince bazı yasaklar koyup bunları gelenek 

haline getirdikleri ve çoğu defa da dinin isteği imiş gibi takdim edilerek onlara dinsel 

bir form kazandırılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Bu tür telakkilerin günümüzde de 

dünyanın birçok yerinde dini bir ritüel biçiminde yaşadığı ve modern toplumlarda da 

bireysel bâtıl inanışlar tarzında yaygın bulunduğu görülmektedir (80). Zaman zaman 

geleneklerden kaynaklı olduğu düşünülen, spora ve sportif faaliyetlere İslam’ın karşı 

olduğu düşüncesi de bundan kaynaklanabilmektedir.  

İslam’a inanan kişi, bilinç düzeyini, inanç sistemi ve değerleri arasındaki bağın 

çelişkisiz olması ile oluşturur. Sadece toplumu izleyen ve taklit eden bir birey olmaktan 

öte İslam’ın değerlerini, hedef ve prensiplerini araştırma ve tasdik etmekle insanlar 

bilinç düzeyini artırabilirler (92). İslam’a inanan insanlar İslam’ın temel kaynaklarından 

araştırmalarını yaparak ve Hz. Peygamber’in hayatını örnek alarak bilinç düzeylerini 

artırabilirler. Dolayısıyla Hz. Peygamber’i hayatın tüm alanlarında olduğu gibi, sosyal 

alanlarda, çeşitli organizasyonlarda ve sportif faaliyetlerde de görmek mümkündür.     

Spor, kişinin fikir, ruh ve beden gelişimini geliştirmesini ve bu öğeler arasında 

işbirliği ile koordinasyonu sağlayarak sosyalleşmesini sağlayan bir kurumdur (2). 

Bireysel veya takım olarak, şehir veya ulus olarak her kesimin katılabileceği spor 

organizasyonlarında, önyargıların ve yanlış algıların kırılabileceği kültürel kaynaşma 

ortamları gerçekleşebilmektedir. Hem sporcu, hem takım hem de seyirciler tarafından, 

başka kültürler ile kaynaşma imkânı bulunarak, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde 

birtakım meziyetler spor aracılığıyla paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte spor hiçbir 

ırk, din ve ülke için avantaj olmayacağına göre ırkçılık ve dinsel ayrılıkları ortadan 

kaldırıp ön yargıları da yıkmaktadır (59). 

Hücurat Suresi 13. ayette: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden 

yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık…” (77) buyurmuştur. Fertler, 

kavimler, milletler; kültürel, bölgesel ve biyolojik birtakım farklarla birbirinden ayrılır 

ve farklı kimlik sahibi olurlar. Her biri kendi farkını veya özelliğini bir gurur sebebi 

yapsa da, ayet farklı farklı yaratılmanın fonksiyon ve hikmetini açıklamaktadır. İnsanın 

şeref ve değerini, etnik aidiyete değil, evrensel değerlere bağlayarak etnik ayrışımı net 

olarak reddetmektedir. Ayetteki değer ölçütü Allah’tan en fazla sakınma, evrensel 
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değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınma ve sakınmayı ifade 

etmektedir.  

Ayrıca, Hz. Muhammed (sav) veda hutbesinde bütün insanlığa şöyle 

seslenmiştir: “Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki rabbiniz birdir, babanız birdir. Arap’ın 

başka ırka, başka ırkın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, dindarlık ve ahlak 

üstünlüğü dışında bir üstünlüğü yoktur” (93), anlayışının benzerini sporda da 

görmekteyiz. Olimpizm tüm insanların kardeşliği ilkesini esas almaktadır. Her türlü dil, 

din, ırk ve kültür gibi özelliklerin üstünde, sporun yapıcı ve birleştirici yönünü 

vurgulamaktadır (62). 

4.2.1. Sporda Sosyalleşme 

Mahiyeti 

Spor, modern toplumların yaygın sosyal etkinliklerinden biridir. Sanat, edebiyat, 

kültür gibi entelektüel uğraşlardan daha yaygın bir etki alanına sahiptir. Modern 

toplumlarda spor, üstlenmiş olduğu bireysel görevlerinin yanında önemli sosyal 

fonksiyonlara da sahiptir (2). 

Spor, kişiyi sosyalleştirip toplumun bir üyesi haline getirerek, üretken ve yapıcı 

bir şekilde sosyal kaynaşmaya ve kültürel kalkınmaya katkı sunarak hem kişinin kendi 

seviyesini yükseltmesini hem de toplumun seviyesine katkı sunmasını sağlar. Kişi de iyi 

davranış kazanımı sağlayan spor, kötü alışkanlıkların terkini de kolaylaştırır. Her açıdan 

sağlıklı olan kişi, olayları çözümleyebilme ve olaylara olumlu bakış açısı ile deneyim 

kazanabilmektedir. Bunun yanında, düzenli egzersiz veya spor yapan kişilerin, özellikle 

yakın çevresi ile daha az çatışma sergilediği ve daha az depresif hareketlerde bulunduğu 

ifade edilmektedir. Fiziksel etkisinin yanı sıra, ruhsal bir tedavi imkânı da sunan spor, 

kişinin yaşam kalitesini artırarak hem ilişki içerisinde bulunduğu bireylere hem de 

topluma katkı sağlamış olmaktadır (68).    

Sporun bir diğer özelliği modern toplumlarda bireyin toplumsal birlikteliğini 

sağlayarak, bireyin aidiyet ihtiyacına cevap vermesidir. Bireyin insanlarla 

karşılaşmasını, iletişim kurmasını, onlardan etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlar. 

Bu yönüyle sporun dostluğa ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı söylenebilir (2).  

Toplumsal katılımı sağlaması açısından birleştirici bir unsur olan spor, 

demokratikleşme süreçlerine canlılık katarak özgürlüklerin önünü açar. Eşitlik, 

başkalarına saygı, disiplinli, planlı, dikkatli çalışma ve hareket etme gibi becerileri 
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kazandıran spor, toplumsal yaşamda dengeli bir tutum sergilenmesini de sağlar (6). 

Ayrıca spor topluluklarına, gönüllü katılımların teşviki, birbirine güvenen toplum 

bireylerini bir arada tutma özelliğiyle de demokrasiyi zenginleştirmektedir (94). 

Spor aynı zamanda yeni bireyleri ve yeni kültürleri tanımada önemli bir araçtır. 

Spor, kişinin bedenen ve ruhen sağlıklı ve yasalara saygılı bireyler olmasını sağladığı 

kadar aynı zamanda toplumun bütünleşmesine de katkı sağlamış olur. 

Spor her ne kadar bireysel olsa da, sporseverlik toplumsaldır. Sporun, birçok 

fonksiyonu olmasına karşın spordaki müsabaka ve yarışma olgusunun dışa dönük, bir 

meydan okuma gibi anlam kazanması sporcunun dışındaki insanlara taşınmasına neden 

olmuştur (95). 

Çeşitli organizasyonlarında birçok ulusun başka ulusları tanımasında, 

birbirleriyle kaynaşmasında ve bunu sürdürebilir hale getirmesinde spor pekiştirici bir 

unsur olarak kullanılabilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca tecrübe edilen ve kazanılan 

spor çeşitlerine bakıldığında insanların tamamına hitap eden bir etkinlik olduğu görülür. 

Bu sebepledir ki spor; hem erkek hem kadın hem çocuk hem genç hem de yaşlılara, 

başka bir yönden baktığımızda da engelli bireylere de ve toplumun nerdeyse tüm 

kesimlerine farklı türden alternatifler sunabilen bir araçtır (51). 

Sporun Sosyalleşmede Oynadığı Rol 

Spor, bireyi toplumla kaynaştıran önemli bir araçtır. Sporun üstlenmiş olduğu en 

önemli toplumsal işlevlerden biri, kişinin toplumda katılımcı bir birey olarak yer 

almasını sağlamasıdır. Toplumsallaşma konusunda sporun bireylere kazandırdığı bir 

diğer alışkanlık bireyin kurallara uymasını sağlamasıdır. Bu açıdan spor bireyin 

yaşadığı toplumun kurallarına uyma disiplinini sağlamada yardımcı olmaktadır. 

Spor, doğrudan ya da dolaylı olarak insanların ilgisini çekmiş sosyal bir 

kurumdur. Günümüzde spor, bir sosyal kurum olarak toplumu çok yakından ilgilendiren 

belli davranışlar, inançlar ve çeşitli simgeler geliştirmiştir (73). 

Spor birey ya da toplum yaşamına dolaylı ya da doğrudan girerek insanların 

ilgisini hep canlı tutmayı başarmış sosyal bir kurumdur. Dünyanın neresinde olursa 

olsun ulusal müsabakalarda o toplumun neredeyse tüm bireyleri ortak duygular 

etrafında kenetlenebilmektedirler. Geniş katılımlı spor organizasyonlarında kazanılan 

başarılar veya elde edilen başarısız sonuçlar o ülke yönetiminin bir yansıması olarak 

algılanmaktadır. Kazanılan başarılar ile o ülkenin ulusal marşının çalınması ve 
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bayrağının dalgalandırılması önemli bir başarı olarak sunulabilmekte iken, başarısız 

sonuçlar ise toplumsal bir eleştiri konusu haline gelebilmektedir (96). 

Bireylerini bilinçli bir şekilde spora yönelten toplumlar, sosyal kalkınmaya 

sağladığı faydanın yanı sıra milli birlik ve bütünlüğe de katkı sunmuş olur. Ayrıca 

günümüz toplumlarının spora yaklaşımları o toplumların genel yapısını yansıtmakla 

birlikte gelişmişliğinin bir ölçütü olarak da kabul edilebilir. “Toplumların, mertlik, 

cesaret, dürüstlük, mücadeleci, örgütlenme, yönetim, sosyal yapıyı tanıma, araştırmacı, 

yeniliklere açık olma, sorumluluk duygusunun gelişmesi, sağduyulu, eğitimli, kültürlü, 

çağdaş düşünce ve davranış ve özelliklere sahip olmasında, sporun katkısı 

tartışılmazdır.” Sporun sosyal fonksiyonlarını anlamada ilişkide olduğu tüm olgu ve 

olaylara bakmak, öneminin ve boyutlarının anlaşılmasını daha da kolaylaştırır. Sporun 

sosyal fonksiyon alanı içerisinde toplum, aile, gençlik, eğitim, ekonomi, politika, 

yönetim, hukuk, medya, çevre gibi sosyal kurum ve kavramlar yer alır. Tüm bunlar da 

sporun toplum sistemi ve sosyal hayat ile ne kadar iç içe olduğunun kanıtıdır  (2). 

Spor ve özellikle organize oyunlar çocukların sosyalleşmesinde de önemli bir yer 

tutar. Çocukların takım arkadaşlarıyla organize olması ve ortak hedef doğrultusunda yer 

alan diğer bireylerin sonuç itibariyle başarılı olması durumunda kolektif hareket ettiği, 

diğer akranlarının kendi başarısını azaltmayacağını spor yoluyla tecrübe edinir (73). 

Sosyal gelişime katkı sunan sportif faaliyetler bireylerin erken dönemlerinde 

edindikleri alışkanlıklarla ileri dönemlerde anlamlı hale gelebilmektedir. Sağlıklı 

bireylerin yetiştirilmesi erken dönem edinimlerinin de sağlıklı olmasından geçmektedir. 

Sağlıklı ve dinamik bir toplum için sporu, sportif faaliyetleri ve aktiviteleri bir hayat 

tarzı biçiminde aşılamak gerekir. Çocukları ve bireyleri bu şekilde yetiştirilen toplumlar 

daha zinde, aktif ve katılımcı olurlar (97). 

Sporcu bireyler, spor sayesinde seçkinleşerek topluma mal olan bir şahsiyet 

konumuna yükselebilirler. Sporcunun bir şahsiyet olarak teşekkül etmesi, sadece bir 

statü ve prestijden öte, ait olduğu toplumun başka toplumlara karşı kullanabileceği bir 

örnek haline gelebilmektedirler. Başarısıyla ayrıcalığı tattırdığı durumlarda kültürler ya 

da uluslararası rekabette bireysellikten toplumsallaşmaya geçişin örneğini teşkil ederler 

(12). 
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Fikir veya düşünce olarak toplumun her bireyinin aynı perspektiften ‘tek tip’ bir 

bakış açısıyla bakma zorunluluğu elbette düşünülemez. Aynı takımın bireyleri, bireysel 

olarak fakat ortak amaç doğrultusunda bir bütünün parçası olarak hareket ederler (98). 

Spor Ve Sosyal Barış 

İktisattan siyasete, iç barıştan dünya barışına, eğitimden sağlığa ve milletlerarası 

dayanışmaya kadar; sporun böylesine geniş çaplı bir alana yayıldığını görebilmek, spora 

olan kitlesel ilginin her geçen gün niçin arttığının cevabını da vermektedir (14). 

Toplum nezdinde sporun ifade ettiği anlamı, sporla ilgili eleştirel düşünme 

becerisini, sporun yalnızca birtakım aktivitelerden ibaret olmadığını aynı zamanda 

yaşamın her alanıyla ilgili sosyal bir olgu olduğunu değerlendirmekte ve sporun 

toplumsal bütünlüğe sağladığı katkıyı dile getirmektedir (99). Spor, toplumsal 

fonksiyonelliği nedeniyle sosyal sermayeyi artıran bir iyileştirme işlevi de görür (100). 

Sporun bu önemli sosyal işlevlerden birisi de özgürlük kavramını topluma 

yerleştirmesidir. Toplumsal katılımı sağlamasıyla demokratikleşme sürecine katkı 

sağlayıp özgürlüklerin sağlıklı bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Spor, eşitlik 

fikrinin gelişmesine, başkalarının haklarına saygı göstermeye, sistemli hareket etmeye, 

toplumsal yaşamda rasyonel ve dengeli olmaya katkı sunar (38). 

İnsanın varoluşundan itibaren yapmış olduğu tüm fiziksel hareketler her zaman 

spor formunda ve yarışma maksatlı olmadı (67). Ancak, insanın doğası, yapısı ve 

ihtiyaçları gereği gerçekleştirdiği bu faaliyetler spor ile belli bir disiplin altına alındı 

denilebilir. Spor, insanoğlunun tabiatında var olan saldırganlığın sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde kontrol edilmesini ve savaşa barışçıl yaklaşımla hazırlanmasını sağlarken, 

bireyleri disipline etmekle birlikte, ruh ve beden sağlığı için yaşamın negatif etkilerinin 

baskı altında tutulabilmesini de gerçekleştirir. Spor, ulusların genel görüş ve 

anlayışlarını, yayma ve kabul görmesi amaçlı, ulusların bireylerini her daim buna hazır 

tutma aracı olarak da kullanılmıştır (9). 

Spor, barışçıl olma özelliğiyle ve uluslararası değişmez kurallar sebebiyle, aynı 

toplumdaki bireyler ve gruplar arası sosyal ilişkilerle birlikte diğer toplumlardaki 

bireyler ve gruplarla kurulan ilişkilerin gelişip güçlenmesinde önemli bir rol üstlenir 

(101). Aynı zamanda, ulusların kültüründen bir parça haline gelen spor, ülkenin kendi 

sınırları içerisinde kalması gereken değişimleri de uluslararası boyutlara taşır (72). 
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4.2.2. İslam’da Sosyalleşme 

Mahiyeti 

Kişinin belli hedefler doğrultusunda yaşamını sürdürmesi ve hedefinde başarılı 

olması, amaçlarını bina ettiği temellerinin sağlam olması ile alakalı bir durumdur. 

Kişide ve toplumda belli bir hedef ve amacın bulunmaması, karşılaşılan olumsuz 

durumlarda bir anlamlandırma yapılamaması, ortaklaşa bir yol haritası çizilememesine 

de neden olabilecektir. Hedef ve amaçlarını belirlemiş ve kendisini bu doğrultuda 

yetiştiren bireyler ve toplumlar karşılaştıkları olumsuz durumlarda ortak bir bakış açısı 

sergileyerek ve tutarlılıkla çözümlemeler yapabilmektedirler. 

İslam, insanın hem bu dünyada hem de ahirette huzuru ve mutluluğu yakalaması 

için ‘iyi’ ve ‘doğru’ olması adına, yaşam ile ilgili hiçbir şeyi dinin dışında tutmaz. 

İslam, insan ve toplumun iyiliği için her türlü meseleye genel ilkeler çerçevesinde de 

olsa mutlaka temas eder, değinir. Dolayısıyla kişi ve toplum için, iyinin ve kötünün, 

güzel ya da çirkin işlerin, doğru ve yanlışın, faydalı yahut zararlı olanın bilinmesi ve 

ayrımının net olarak ortaya konmasının sınırını da belirlemiştir.  

İslam, insan yaşamının sadece belirli konularını ya da belirli kısımlarını değil 

tamamını kuşatır. İnsana, gerek bireysel gerekse toplumsal manada yol gösterir. Eğitim, 

iş hayatı, bireyler ve toplumlar arası ilişkiler, spor, toplum sağlığı gibi birçok konu bir 

şekilde dinin ilgi alanına girmektedir. Bunların İslam’da mutlak olarak bir anlamı ve bir 

boyutu mevcuttur (91). 

Toplumsallaşmaya katkısı bakımından dinin önemli fonksiyonlarından biri de, 

kontrol aracı olarak toplumun bütünleşmesine, birlikte kardeşçe yaşamasına ve 

toplumsal düzenin korunup devam etmesine katkıyı sağlamasıdır. Bu bağlamda, 

topluluk hâline gelebilmiş olan fertlerin oluşturdukları sosyal kurumlar, temel olarak 

dinin özelliklerini yansıtmaları bakımından toplumsallaşma da önemli işaretler 

sunmaktadır (102). 

İslam ve Sosyal Barış 

İslam’a inananların yapmakla mükellef oldukları ibadetlerinin mutlak olarak 

zihinsel, bedensel ve toplumsal yönleri vardır. Her bir ibadet başlı başına, hem bedenen 

hem ruhen ve hem bireysel hem de toplumsal hayatı disipline eden unsurlar 

içermektedir. İnsan nasıl ki ruh ve bedenden ibaret ve ayrılmaz bir bütünse, dünya ve 

ahiret de öyledir. İslam sadece bu dünyaya bel bağlayan seküler görüşü kabul etmediği 
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gibi sadece ahirete yönelik ruhban bir anlayışı da tasvip etmemektedir. Ne dünya için 

ahiretine zarar verecek bir hayatı, ne de yaşadığı dünyasını mahvedecek bir ahiret 

hayatını amaç edinir (91). 

 İslam’ın inanç ilkesindeki toplumsal birlik olma anlayışının kaynaşmayı, 

kenetlenmeyi, toplumsallaşmayı prensip haline getirmesi; tüm ibadet şekillerinin bu 

toplumsal bütünleşmede önemli rolleri olduğunun göstergesidir (103). İbadetler 

nedeniyle bir araya gelen İslam Dininin mensupları ortak payda da buluşarak sosyal bir 

topluluk meydana getirirler. Parçaları bir araya getiren, bir şeyin bir kısmını diğer 

kısmına katan, uzlaşı ve barış anlamlarına gelen cami (104), Toplumun ortak bir şuurda 

buluşmasına çok önemli katkılar sağlayan bir müessesedir. Cami, inanan insanların bir 

arada yaşadığı toplumda her kesiminden insanın herhangi bir ayrım olmadan bir araya 

geldikleri, kaynaşıp, aynı heyecanı paylaştıkları, kardeşliğin, birlik ve beraberlik 

duygularının doruk noktaya ulaştığı kutsal bir mekândır (105). Özel olarak namaz 

ibadeti, yerleşik hayat tarzını gerektiren ve insanı ona bağımlı hale getirmesiyle birlikte 

onu oluşturan cemaat için bir mekân ve ayrıca bu mekânın çevresel unsurlarını da 

şekillendirmektedir (106). 

Allah, İslam’a inananların her yönden güçlü ve sağlam bir birlik oluşturmalarını 

emreder. İslam’ın sosyal fonksiyonlarından birisi de, inananlarında sosyal, ekonomik ve 

siyasi vb. her yönden güçlü ve sağlam bir birlik oluşturmaya götürmek, onlarda birlik 

şuuru oluşturmaktır. Bütün ibadetler, birlik olma zorunluluğunu hatırlatıcı bir içerik arz 

etmektedir. Vakit namazlarının topluca kılınmasının teşviki, Cuma ve bayram 

namazlarının cemaatle kılınmasının zorunlu olması, dünyanın en büyük sosyalleşme 

hareketi olan haccın, yeryüzünün çok çeşitli bölgelerinde yaşayan inananları bir araya 

getirip kaynaştırması, oruç ve zekat ibadetinin sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı 

teşvik etmesi, bu birlik şuurunun inananlar arasında oluşmasını sağlamaya yöneliktir. 

Böylece ibadetler vasıtasıyla bir yandan birlik şuuru oluşurken bir yandan da bireyler, 

içe kapanık olmaktan sıyrılıp, dışa dönük ve aktif bireyler haline gelmektedirler (84). 

Sosyal düzeni ve barışı her fırsatta sağlama gayreti İslam Dininin önemli 

amaçlarından birisidir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sosyal farklılıklardan dolayı 

bölünme tehlikesi bulunan toplumu birleştirmek, kaynaştırmak, bütünleştirmektir. 

Farklılaşmış ve hızlı sosyal değişimlerle karşı karşıya kalan toplumlarda 

birleşme/bütünleşme meselesi çetrefilli bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu 

zorlukları aştıran ve birleştiren önemli bir unsur olarak Hac, insanın toplumsal yönünü 
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tatmin eden ve onaran bir özelliğe sahiptir. İnananlar arasında tanışma, dayanışma, 

kardeşlik, yardımlaşmayı ziyadesiyle meydana getirdiği gibi inananların bir bütün 

olmalarını sağlayıp onların bu birlikteliklerini tüm dünyaya ilan eden bir toplantı 

hükmündedir. Hac, insan sevgisini geliştirir, İslâm kardeşliğini pekiştirir. Haccın 

inananlar arasında meydana getirdiği kaynaşma toplumsal açıdan da büyük faydalar 

sağlamaktadır (107). 

Birlikte Yapılan İbadetlerin Sosyalleşmeye Katkısı 

İslam’da ibadetler, bireyi sadece Allah’a yaklaştırmakla kalmaz, onu diğer 

insanlarla da kaynaşmasını sağlar. Kişinin, Rabbine ve içinde bulunduğu toplumuna 

yabancılaşmasını önler, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Toplumsallaşmada da önemli 

bir değer olan dinin pratik uygulaması olan ibadetlerin, birey tarafından öğrenilip her 

anlamda yaşanması sosyalleşmenin bir parçası olarak da ortaya çıkmaktadır (84) 

İbadet maksatlı bir araya gelen bireyler arasında oluşan ünsiyet ve kaynaşma, 

toplumsal hayatın çeşitli insani ilişkilerinde de kendini fazlasıyla da gösterir. İslam'ın 

emrettiği ibadetler, inananlarda başkalarına yardım ve merhamet duygularının 

oluşmasını sağlarken, böylece diğer insanlar hakkında olumlu düşüncelere de ulaşmaları 

gibi bir işlevi de yerine getirmektedir (108).  

İbadetler sosyalleşme ve sosyal uyum açısından büyük önem taşımaktadırlar. 

Topluca yapılan ibadetler, bireyin cemiyete karışmasını sağlar. Her statüden ve 

toplumun farklı kesiminden insanların bir araya gelmesine imkan sağlayan toplu 

ibadetler, fertlerin sosyal çevresini genişletmesine, sosyal ilişkilerini 

kuvvetlendirmesine ve böylece sosyal gelişim ve sosyal uyumlarına yardımcı 

olmaktadır (109). 

İnananlarını kaynaştırmak, manevi duygularını güçlendirmek, birlikteliklerini 

kuvvetlendirmek amacıyla İslam, günde beş kez vakit namazlarıyla, haftada bir defa 

Cuma namazıyla, yılda iki defa bayram namazlarında ve yılda bir defa da hacda 

toplamakta, buluşturmakta ve kaynaşmalarını sağlamaktadır (110). 

Özellikle ayetlerde namazla birlikte zikredilen ve daha çok mali yönü ön plana 

çıkan zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetlerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma da 

önemli rol oynadıkları görülür. Gerçekten de tam olarak herkes tarafından yerine 

getirilmesi halinde mali ibadetlerin, zengin/fakir arasındaki ekonomik farkları ve 

tarafların birbirlerine karşı besleyebilecekleri küçümseme ve haset gibi olumsuzlukları 
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ortadan kaldırabilen nitelikte ibadetlerdir. Sonuç olarak İslam’daki ibadetler, ferdi ve 

toplumsal birtakım işlevleri yerine getirirler. Aslında İslam, bu işlevlerin gerçekleşmesi 

gayesini gütmektedir. İbadetler bu işlevleri yerine getirdikleri oranda değer ve anlam 

kazanmakta ve gayesine ulaşmış olmaktadır. Bu fonksiyonların gerçekleşmesi ise, 

ibadetlerin tam bir katılımla, şuurlu bir biçimde ve devamlı olarak yerine 

getirilmeleriyle mümkündür (84). 

Bireysel gibi görünen fakat daha çok sosyal bir ibadet olan zekat, kişide aşırı 

derecede hırs ile güçlenmesinden doğan cimriliğin aşılıp, bunun yerine olumlu kişilik 

özelliği olan cömertliğin kazanılmasına vesile olur (85). Bu ibadetler, İslam Dininin 

mensubu olan kişilerde diğerkâmlık, fedakârlık ve cömertlik duygularını kazanmasına 

ve geliştirmesine katkı sunmakta ve aynı zamanda, bireyin sosyal yönünü de geliştirerek 

sosyal bütünleşmeye yardımcı olmaktadır (111). 

Hac ibadeti, diğer ibadetlere nazaran daha karmaşık, kapsamlı ve çok yönlü, bu 

sebeple de daha zor bir ibadettir. Nitekim diğer ibadetlere nazaran uzun bir süreyi 

kapsayarak gerçekleştirilen bu ibadet, birçok ibadeti ve fonksiyonu bünyesinde taşır. Bu 

özellikleri sebebiyle olacaktır ki, hac ibadeti durumu ve şartları uygun olanlara 

ömürlerinde sadece bir defa olmak üzere farz kılınmıştır (112). 

Hac, adeta irade eğitiminin öğretildiği ve birebir uygulandığı bir mektep gibidir. 

İnananlar bu eğitimde, normal zaman dilimlerinde meşru ve helâl olan şeylerden feragat 

ederek ve haccın zorlu şartlarına katlanarak talip olmaktadırlar. Tüm bu zorlukları 

kabullenmek ve buna talip olmak ancak güçlü bir irade ile mümkün olmaktadır (113). 

Hac ibadeti, Hucurât Suresi 10:    “Müminler ancak kardeştirler” ayetini pratik 

hayata geçirerek, aynı inanca sahip diğer din kardeşleriyle kardeşliğini pekiştirir. Hacca 

giden insan, İslam Dininin bir ferdi ve üyesi olduğunu en derinden hissederek; ümmet 

ve kardeşlik bilincini tazelemiş olur (113). Öncesinde teoride bildiği din kardeşliğini 

orada canlı olarak yaşar. Yeryüzünün neresinden gelmiş olursa olsun, rengi, dili ve ırkı 

ne olursa olsun, bütün inananların kardeş olduğunu ancak hac da gönülden hisseder. 

Hac sayesinde anlayış ve hoşgörü gibi duygu ve düşünceler fazlasıyla güçlenmiş olur 

(114). 

Sosyalleşme Aracı Olarak Hz. Peygamber Döneminde Spor 

“Öne geçmek, rakiplerini geride bırakmak” anlamındaki ‘sebk’ kökünden 

türeyen müsâbaka, sibâk ve istibâk kelimeleri, geniş anlamıyla birden fazla kişi ya da 
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takım arasında ödüllü veya ödülsüz olarak düzenlenen her türlü yarışmayı belirtmek için 

kullanılmaktadır (115). 

İslam spora, bedensel bir mevzu olarak bakmakta ve sporu yok saymamaktadır. 

Beden dışlanmaz aksine beden aktivitelerine önem verilir. Bunu Hz. Muhammed’in 

hayatında görebilmek mümkündür. O dönemlerde yapılan faaliyetler spor olarak 

adlandırılmasa da spora benzeyen oyunlara verilen genel ismin müsabaka olduğu 

görülmektedir. O dönemde yapılan bazı spor dallarının, modern çağda devam eden spor 

branşlarıyla benzerlikleri de görülmektedir. Hatta Hz. Muhammed’in bu spor dallarını 

yaptığı, tavsiye ettiği ve önerdiği bilinmektedir (62). Buna en örnek olarak: Hz. 

Peygamber (sav): “Müsabaka, yarış yapmak, at ve deve koşturmakta, ok ve benzeri 

şeyleri atmaktadır.” (116) buyurmuştur.  

Spor yapmak, insan bedenine ve ruhuna yaptığı katkı sebebiyle İslam tarafından 

da teşvik görür. İçerik ve yapılışı itibariyle birçok spor dalı İslam tarafından “mubah” 

görülür (64). Bunun örneklerini Hz. Peygamber (sav) in hayatında da görmek 

mümkündür. Hz. Peygamber’in bu müsabakaları bizzat yaptığı da belirtilmektedir. 

Hz. Peygamber (sav)’in, yapılmasını tavsiye ettiği ve bazı zamanlarda da bizzat 

yaptığı sportif faaliyetlere örnekler verilmiştir.  

 “Hz. Peygamber (sav) arkadaşlarıyla Mekke'ye geldi. Kendilerini ‘Yesrib 

Sıtması’ zayıflatmıştı. Müşrikler: Yarın size öyle bir kavim gelecek ki sıtma kendilerini 

bitirmiş. Ondan çok elem çekmişler, dediler. Ve beklediler. Hz. Peygamber de 

müşrikler Müslümanların yiğitliklerini görsünler diye ashabına tavafın üç turunu koşar 

adımlarla yapmalarını, iki köşe arasında da normal yürüyüşle yürümelerini emir 

buyurdu. Bunun üzerine müşrikler: Sıtmanın kendilerini bitirdiğini söylediğiniz adamlar 

bunlar mı? Bunlar birçok kişiden sağlam” dediler (117). 

Hz. Peygamber (sav), müşriklere kuvvetini göstermek için, Kabe’yi koşar 

adımlarla ve hızlıca tavaf etmiştir.”(117) 

İdman ve sportif faaliyetlerle fiziksel kuvvetin sağlanıp, zinde kalarak sporun 

savaşa barışçıl olarak hazır olma halini ifade etmesi bakımından: Hz. Peygamber 

“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın” Enfal 60. ayetini okudu ve: 

“dikkat edin, kuvvet (ok) atıcılıktır…” şeklinde üç kez tekrarlayarak söylemesi konuya 

önem verdiğini göstermektedir (117). 
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“Bir seferinde Eslem oğullarından bir grup ok atma yarışı yaparlarken 

Peygamber yanlarına uğradı ve şöyle buyurdu: “Ey İsmail (Peygamber'in) oğulları, ok 

atınız; çünkü sizin babanız İsmail usta bir atıcı idi. Siz de atınız” (118) diyerek, ok atan 

gençleri taltif ederek yaptıkları işe teşvik ve devamlılık katılmasını istemiştir.  

Habeşliler, Peygamber'in yanında kısa mızrak ve kılıçlarıyla oyun oynadıkları 

sırada Hz. Ömer içeriye girdi ve çakıl taşlarına uzanıp Habeşliler' e çakıl taşları attı. 

Bunun üzerine Peygamber “ ya Ömer, onları serbest bırak!” buyurarak (118). 

Günümüzde yapılan eskrim sporuna benzer içerikteki bu sporun yapılmasına müsaade 

ettiğini göstermiştir. 

“Ensârdan bir kişi vardı ki yaya koşusunda geçilmezdi. Biz yürümekte iken: 

Medine'ye kadar koşu yapacak yok mu? Diyerek tekraren söyledi. Bunun üzerine 

Seleme bin Ekva: Yâ Resûlâllah! Annem babam hakkı için! Müsaade buyur da şu 

adamla müsabaka edeyim! Dedim. “Dilersen yap” buyurdu. Hazır mısın dedim ve 

ayaklarımı ayarlayarak sıçradım. Nefesim tükenmesin, diye bir veya iki bayırda 

kendimi tuttum. Ve onun izinden koştum. Yine bir veya iki bayırda kendimi tuttum. 

Sonra ona yetişildiğini göstermek için, iki omuzu arasına dokundum. Geçildin vallahi, 

dedim. Ve o da bu mağlubiyeti kabul etti (117). 

İslam’da Spor Ahlakı 

Sporun özünde var olan genel ahlaki ilkeler ile İslam da önem atfedilen birkaç 

hususu aktarmakta fayda vardır. Sporun veya sportif faaliyetlerin, insanın ahlak 

seviyesini doğallıkla yansıtan bir olgu olarak ortaya çıkması çok önemlidir. İslam’a 

göre ise kişi, olaylara dünyalık bir iş ya da dünyalık bir başarı olarak yaklaşmayı değil 

de, kazansa da kaybetse de, yaptığı işi nasıl gerçekleştirdiğini, İslam’ın kendisinden 

istediği ahlak yapısını ne derece muhafaza ettiğini ve dininin emrine ne kadar uyup 

uymadığını göz önünde bulundurmaya dikkat etmelidir (62). Çünkü Hz. Muhammed 

(sav): “Yapılan tüm işler niyetlere göre değer bulur. Herkesin niyet ettiği ne ise eline 

geçecek olan da odur” (119) buyurmuştur. 

İslam’ın temel kaynaklarından olan hadislerde tüm kaynaklarda ilk konu olarak 

geçen “niyet” konusu hayatın tüm alanlarında sevap ve günahlar bakımından son derece 

önemlidir. Birçok İslam âlimi bu konuyla ilgili olarak; İslam’ın neredeyse üçte birini 

anlamanın bu konunun anlaşılmasıyla mümkün olabileceğini söylemektedirler. Niyet; 

bir işi Allah’ın rızasını gözeterek kalpten geçirmektir. Niyet, kalben edilir, dil ile 
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söylenir ve fiil/ davranışlarla da gerçekleştirilir. Kişinin yaptığı işin karşılığını alması 

yapılan işin sadece kusursuz görünebilmesiyle değil ancak Allah’ı razı edecek bir 

niyetle yapılması ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla ibadet olmayan bazı işlerin bile 

iyi niyetle yapılması halinde ibadete dönüşmesi mümkün olmaktadır. Buna sporun da 

dahil edilmesinde bir sakınca yoktur. Örneğin; yemek yerken aldığı kalori ile 

kuvvetlenip ibadetlerine sarılma isteği artan kişinin yemek yemesi bile sevaba 

dönüşmektedir (120). Bu durum, spor müsabakasında Müslüman bir sporcunun 

müsabakayı kazanarak iyi bir örneklik teşkil ederek, İslam’ı duyurma gayesi ile olursa 

da bu kategoride değerlendirilebilir. 

4.3. Sporda ve İslam’da Sağlık 

Sporun bireylerde oluşturduğu yarar öğelerinin en önemlilerinden biriside; bütün 

sporlardaki rahatlama faktördür. Bu faktör beden için önemli olduğu kadar, bedensel 

imgeyi taşıyan ruh için de, kasılıp-gevşeme, gerilim-yatışma gibi ardışık 

gerçekleşebilen durumların ortaya çıkmasını sağlaması ve dengelemesi bakımından 

önemlidir. Fiziksel çalışmalar ve dinlenme bedeni güçlü ve zinde tutar, kasılma ve 

gevşeme doğru dengede ruh kapasitesini ve çalışma dayanıklılığını arttırır (59) 

İslam’da spor, sevap boyutuyla değerlendirilebilecek doğrudan bir ibadet değil 

de ibadetlerin devamı için; bedenen ve ruhen, zinde ve sağlıklı olmayı destekleyici bir 

unsur olarak görmüştür. İslam’da, sportif faaliyetlere ve fiziksel aktivitelere, esas olan 

genel ve temel ilkelere aykırı olmayacak biçimde asıl görev ve sorumlukların ihmal 

edilmemesi şartı ile izin verilmektedir. Dönemin şartlarında, eğlence ve eğiticiliğinin 

yanı sıra bedensel, fiziksel ve ruhsal kapasiteyi artıran spor çeşitleri ve fiziksel 

aktiviteler Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat yapılmış, tavsiye edilmiş ve bir 

babanın da çocuğuna karşı vazifesi olarak zikredilmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in 

önerdiği bu spor dalları içerisinde günümüz olimpiyatlarında da yerini almış olan; 

atletizm, okçuluk, güreş, binicilik ve yüzme gibi branşların yapıldığı görülmektedir. 

İnsana ya da herhangi bir canlıya zarar verebilecek olan spor ya da aktiviteler 

yasaklanmıştır. Lakin sporun ve fiziksel aktivitelerin meşru olabilmesi için insanın 

bedensel haklarına ve haysiyetine zarar getirebilecek fiil ve davranışlardan uzak 

durulması gerekmektedir. Kısacası, İslam’ın ortaya koymuş olduğu meşru ölçülere bağlı 

kalındıktan sonra hiçbir sakınca taşımayan spor ve fiziksel aktiviteler, kişilerin deşarj 

olmasına, zinde kalmasına, bedenen ve ruhen kendilerini iyi hissetmesine ve birlik-

beraberliği sağlamak gibi önemli işlevleri üstlenmektedir (121). 
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Bakara Suresi 195: “…Kendi elleriniz ile kendinizi tehlikeye atmayın…” ayeti 

(91) ve “Bedenin için senin üzerinde bir hak vardır…” hadisi (118), insanların bedensel 

ve dünyalık, her işlerinde ölçülü ve dikkatli olması gerektiğine de işaret etmektedir. 

Genel sağlık kurallarına uyarak insanın kendisine emanet edilen bedeni her türlü 

zarardan muhafaza etmesi hem dini bir görev hem de insani bir sorumluluktur. İnsanın 

en temel haklarından olan hem kendisinin hem de bir başkasının ‘yaşama hakkı’ nı 

direkt ya da dolaylı tehdit edebilecek her türlü davranış İslam tarafından 

yasaklanmaktadır (121). 

4.3.1. Sporda Sağlık 

Mahiyeti 

Varoluşun somut dayanağı olan beden, bireyin yaşamı, gelişimi ve olgunlaşması 

için belli bir dengeye oturtulması ve bu denge durumunun korunmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle insan bedeni daima çalışır durumda olmalıdır, çünkü 

yapısı itibariyle hareketsiz kalmak güç ve beceri kaybına neden olmaktadır. Hareketli 

olmalıdır, çünkü bedenin yapısı ruhu da etkilemektedir ve hareketsizlikle birtakım 

sorunlar baş gösterebilmektedir. İnsan bedeni bu özellikleri sebebiyle fiziksel 

hareketlere sistematik bir biçimde kanalize olmalıdır. Bedenin ve kişiliğin ahlak ile 

birlikte devinim halinde olması bedenin ‘insanlaştırmasını’ da kolaylaştıracaktır (62). 

Endüstrileşme ile birlikte hızla gelişen makineleşme, insana has birçok temel 

hareketlerin kısıtlanmasına yol açmıştır. Gelişen teknoloji ile insanlık daha az hareket 

etmekte ve sınırlı hareketlilik nedeniyle çağın hastalıklarına daha kolay 

yakalanabilmektedir. Hareketsiz yaşam biçiminin neden olduğu olumsuz durumların 

minimize edilmesi için spor ve hareketin bir yaşam biçimi haline getirilmesi zorunludur. 

Hareket ve spor, çağın getirdiği stres yükünün azaltılmasında önemli bir araçtır. Sağlık 

için, spor, hareket ve egzersizin bir gereklilik olduğu artık bilinen bir gerçek olmakla 

birlikte (122), aynı zamanda nitelikli iş ve insan gücünün sağlık ve hareket faktörü 

olmadan tam kapasitede ve verimli olarak kullanılamayacağı bilinmelidir (123). 

Spor, spor yapan insanı, genel sağlığı bozan her türlü zararlılardan uzak tutar 

görüşü; sporcunun, disiplin olarak performansını etkileyeceğinden veya yok 

edebileceğinden bunlardan uzak kalmasını sağlamasıyla tasdik edilir. Dahası, sporun 

kapsadığı geniş çerçeve, bir sağlık bilinci olması sebebiyle her türlü zararlı maddeden 

uzaklaşarak tamamen zıt kutuplarda yer almasını sağlamaktadır (59). Bununla birlikte 
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spor, insan sağlığına zarar veren tüm kötü alışkanlıklardan insanı korur anlayışı, sporun 

sağlık fonksiyonunun önemli göstergelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sağlıklı yaşamın anahtarı olan fiziksel aktiviteler ve spor, bireyin kendisini 

bedenen, ruhen ve zihnen iyi hissetmesiyle toplumsal sağlığa da doğrudan katkı 

sağlamaktadır (68). Sporun sağlık üzerinde önleyici ve rehabilite edici şeklinde iki 

boyutu ele alınabilir. Spor faaliyetleri, egzersiz ve hareketli aktiviteler hastalıklara 

yönelik bilinçli ve koşullu bir davranış olarak uygulanabilir. Hastalığa yatkınlığın erken 

teşhis ile tespiti ve risk faktörleri ile birlikte bunu giderici uygulamalar egzersiz ve 

sporla ortadan kaldırılabilir (34). 

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha çok görülen kırılgan benlik algısı ve 

duygusal zorluklar, tedavi edici bir unsur olarak spora katılımla birlikte kullanılabilir 

(124). Bunula birlikte, yaşlılık döneminde ortaya çıkan duygusallık ve yalnızlık 

korkusu, spor etkinlikleri sayesinde azalabilmekte ya da sorun olmaktan 

çıkabilmektedir. Fiziksel aktivite içerisinde olan kişi, psikolojik ve fiziksel sağlığını 

korumaya yönelik çalışmalarda roller alarak, kendisi gibi bireyleri gördükçe yalnızlık 

hissinden uzaklaşabilmektedirler. Bu itibarla, düzenli spor ve fiziksel aktiviteler, bireyin 

sosyal ilişkilerini geliştirerek yalnızlıktan uzaklaştırıp mutluluk ve iyimserlik 

duygularını uyandırarak, kişinin psikolojik olarak rahatlamasını sağlamaktadır (125).  

Sporun Sağlığa Katkıları 

Yaşamın her döneminde spor ve fiziksel aktiviteler önemli olmakla birlikte 

özellikle çocuk, ergenler ve yaşlılar için sağlığın pekiştirilmesi, hastalıklardan korunma 

ve psikososyal açıdan iyi olma adına daha kritik bir öneme sahiptir. Hareketsiz yaşam 

tarzının getirdiği birtakım problemlerin sıkça görüldüğü günümüzde spor, özellikle 

gelişim çağı ve yaşlılık dönemlerinde daha da önem arz etmektedir. Spor, mental 

dayanaklılığı artırması bakımından önemlidir  (126). Ancak, sporun bir yaşam biçimi 

haline getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıyla bu mümkün olabilmektedir. 

Spor insanın beden ve ruh sağlığını geliştiren, sağlıklı nesillerin yetişmesinde 

önemli olan bir araçtır. Spor, toplumun her yaş gurubu için planlanabilecek dengeli 

fiziksel etkinliklerle hastalıkların bir takım nedenlerini ortadan kaldırmada koruyucu 

hekimlik rolünü üstlenir. Spor “fiziki açıdan çeviklik, yumuşaklık, denge, kuvvet, 

mukavemet, sürat, kondisyon, estetik görünüm, ritim, koordinasyon ve fiziki 

mükemmellik sağlar” (2). 
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Spor, insan vücuduna direnç kazandırma, bedenin kapasitesini artırma ve bunu 

koruyarak devam ettirme uğraşıdır. Hareketsiz ve pasif bir yaşam biçimi, kaslarda 

zayıflamaya, metabolizmada ağırlaşmaya neden olmaktadır (236). Yaşam koşullarının 

getirdiği kaygı, endişe ve stres sebebiyle ortaya çıkabilen ruhsal ve fiziksel sorunlara 

spor ve fiziksel aktiviteler ile çözüm üretmek mümkündür. Fiziksel hareketlilik, 

egzersiz veya düzenli spor, bireyin merkezi sinir sisteminde olumlu etkiler bırakarak 

aşırı uç duyguların kontrolünü sağlar ve iradenin güçlenmesine etki eder. Biriken 

enerjinin kontrollü bir şekilde açığa çıkmasıyla birlikte bireyin zinde kalmasına etki 

eder (127). 

Düzenli sportif faaliyetler ve egzersizle, özellikle kalp ve damar hastalıklarında 

ve bazı hastalıklarda değiştirilebilir risk faktörlerinden birinin ortadan kalkması 

anlamına gelebilmektedir. Düzenli aktiviteler, kiloyu dengelemede, kas ve kemikleri 

güçlendirmede, stresle başa çıkmada, uykuyu düzenlemede ve olumlu enerji yaymada 

büyük etkiye sahiptir. Vücuda enerji alımı ve enerjinin atılması arasındaki dengesizlik 

neticesinde vücuttaki yağ oranın yağsız vücuda oranla artması olan ‘obeziteye’ karşı da 

en etkili silah düzenli egzersizler ve sportif hareketliliktir. Düzenli sporun ve egzersizin 

sağlığa faydası artık herkesçe kabul görmektedir. Sağlıklı büyüme ve gelişmenin yanı 

sıra yaşam boyu ve aktif yaşlılık döneminde yaşam kalitesi arttırılmış bir farkın ortaya 

çıkması için, düzenli aktivite ve faaliyetler bireylerin mevcut sağlık durumları göz 

önünde bulundurulup sıklık, süre ve yoğunluk faktörleri temel alınarak programlama 

yapıldığı takdirde bireylerin sağlığı üzerinde olumlu etki yapmakta ve kalıcı hale 

gelmektedir (36). 

Sporun, insanın hormon dengesi ile ilişkisi incelendiğinde ise, doğru planlanmış 

ve sistematik egzersiz çalışmalarının insan bilincinde yatıştırıcı etki yaptığı 

söylenmektedir. Özellikle erken yaşlarda spor bilincinin kişiye verilmesi, büyüme ve 

gelişimle alakalı hormonların salınımını dengelediği için çocukların beden algısını 

olumlu etkileyeceği düşünüldüğünden önem arz etmektedir (128).     

Erken yaşlarda kazandırılan spor alışkanlığının önemi, ileriki yaşların getirdiği, 

eklem, kemikler ve taşıyıcı sistemin (omurga) zamanla deformasyondan ötürü 

işlevselliği zayıfladığında daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca ilerleyen yaşlara bağlı olarak 

birçok reflekste de zayıflık görülür. Fizyolojik çalışmaların, dayanma kapasitelerini 

artırdığı düşünüldüğünde erken yaş dönemlerinde başlayan ve süregelen sportif 
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aktivitelerin ileriki yaşlarda lokal ve genel dayanma kapasitesini de artırdığı 

görülmektedir (129). 

Spor yapan bireylerde yaşlanma süresi yavaşlamakta, vücut direnci artmakta, 

hastalıklarla mücadelede yardımcı bir rol üstlenmektedir. Çağımızın hastalığı olan 

stresle mücadele etme de sporun etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğu, kişinin 

gevşemesi ve rahatlamasının yanı sıra kendini mutlu hissetme ve başarmış olmanın 

verdiği hazzı yaşamasında da ortaya çıkmaktadır (15). 

4.3.2. İslam’da Sağlık 

Kur'an-ı Kerim kâinattaki ve varlıktaki hareketliliğe dikkat çeken bir 

kitaptır.  Kur'an-ı Kerim, insanın gerek ruhen ve zihnen gerekse somut varlığının 

göstergesi olan bedeninin aktif ve dinamik bir şekilde kullanmasını ister (79). Aktif 

olmanın ve dinamik kalmanın en etkili yollarından birisi olan spor yolu ile hayata sağlık 

katıldığı düşünüldüğünde, birçoğu bedensel olarak yapılan ibadetlerin sağlıklı 

yapılmasını da etkileyen önemli bir faktördür. 

İslam, yaratılmışların en şereflisi olan insanın beden ve ruh sağlığına değer veren 

ve bu unsurları bir emanet bilinciyle korumada da sürekliliği arz eden hükümleri ortaya 

koymaktadır. İslam’a inanan insanların ibadetlerinin birçoğunu beden ile yaptığı göz 

önünde bulundurulduğunda, güçlü ve kuvvetli bir bedene sahip olmakla ibadetlerden 

alınan hazzın paralel yönde olduğunu söylemek yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebepledir ki İslam, kişilik ve karakter oluşumunu, bedenen ve ruhen 

güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yol haritasını temel kaynaklarında genel kurallar 

çerçevesinde göstermektedir. İslam, bireysel olarak kişinin ve genel olarak toplumun 

huzuru ve mutluluğu için, inananlarından bu kural ve ilkelerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini ister (130). 

İslam’da insanın, beden ve ruh sağlığı değerli görülür. Sağlıksız bir birey, ne 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir, ne de topluma karşı sorumluklarını sağlıklı yürütebilir 

ve ne de Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirebilir. Her şeyin başı olan sağlığın 

korunması için insanın kendisine emanet edilen bedeni her türlü zarardan muhafaza 

etmesi hem dini bir görev hem de insani bir sorumluluktur (121). 

Mahiyeti 

 “Kuvvetli mü'min, Allah'ın yanında zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha mak-

buldür... Sana fayda veren şeye çaba göster”(117), hadisinde olduğu gibi, hem bedenen 
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hem de ruhen ve her açıdan güçlü bir müminin sıradan insanlardan daha yararlı işler 

yapabileceğini ve daha faziletli olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın, beden ve ruh 

sağlığını koruması ve geliştirmesiyle birlikte, kişinin kendi sorumluluklarını sağlıklı bir 

şekilde yürüterek ardından Allah’a karşı sorumluluklarını ihmal etmeden 

gerçekleştirmesi beklenir. 

Bedenen güçlü insanın tercih edilme sebebi olabileceğini gösteren şu ayet bir 

örnek teşkil edebilir. Kasas Suresi 26.ayette, Şuayb Peygamberin kızları, Hz. Musa’yı 

görünüşü itibariyle yapılı, fiziksel anlamda güçlü ve güvenilir bularak babalarına 

önermişlerdir: “O iki kızdan biri: Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam 

edeceğin en iyi kişi, güçlü ve güvenilir olan bu kimsedir” dedi (77). 

Sosyal bir varlık olarak yaratılan insan, yaratıcısına ve diğer insanlara karşı 

görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğu kadar, kendisi için de 

yapması gereken birtakım sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. Kişinin 

kendisine karşı sorumluluğunun başında, kendisine bir emanet olarak verilen ve nerede 

kullanıldığının hesabının verileceği, bedeninin sağlığı ve onu destekleyen ruh sağlığını 

koruması ve geliştirmesi gelmektedir. Nitekim insanın kendisine karşı yerine getirmesi 

gereken sorumluluklar gerçekleştirilmediği zaman diğer sorumluklara sıra 

gelmeyecektir. 

İslam’da İbadetlerin Fiziksel Sağlık Boyutu 

İslam Dini ibadetlerinde insanın beden ve ruh sağlığını fazlasıyla etkileyen 

birçok uygulama bulunmaktadır. Bunlardan birisi de namazdır. Namaz esnasında, insan 

vücudunda bulunan birçok eklemde belirli sayıda hareket yapılmaktadır. Eklem sağlığı 

için aşırı hareket de az hareket de aynı oranda sakıncalı davranışlar içermektedir. 

Kişinin hareketsiz yaşam şekli yumuşak dokularda zayıflık, esneklikte azalma ve 

fiziksel hareket reflekslerinde zayıflamaya neden olmaktadır. Kişi, namaz ibadetini 

gerçekleştirirken aynı zamanda kas ve iskelet sisteminde esnekliği sağlayarak beden 

kondisyonunda ve hareket kabiliyetinde faydasını fazlasıyla görmektedir. Ayrıca 

namazda yapılan hareketler, kas ve iskelet sisteminin aktif çalışmasını olumlu yönde 

etkileyerek, insan vücudunda bulunan disklerin beslenmesine de katkı sağladığı 

görülmektedir. Namaz hareketleri yumuşak dokularda kaslar, tendon ve ligamentlerdeki 

canlılığın da sürekliliğini sağlamaktadır (131). 
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İslâm’da ibadetlerin fiziki boyutunun önemli bir karşılık bulması bedene verilen 

önemin açık göstergesidir. Özellikle namazdaki ve hac ibadetindeki zorlu 

uygulamaların ibadette manevi yönünün yanında birtakım ritüellerinin de bulunması 

fiziksel sağlığın ve zindeliğin çok önemli olduğuna işaret etmektedir. Namaz kılmak, 

inananlar için bir zorunluluk olmakla beraber; ruhsal anlamda iyileştirici ve hareketleri 

sebebiyle vücut sağlığını koruma açısından da etkilidir (47). “Namazda şifa vardır” 

(132) buyuran Hz. Peygamber, bu ifadesiyle namazın hem fiziksel hem de ruhsal 

yönüne dikkat çekmiştir. 

Namaz ibadeti esnasında insan vücudu hem aktif, hem de izometrik (kasılma) 

hareketleri içermektedir. Namaz sırasında gerçekleştirilen hareketlerde, vücut 

ağırlığının dengede tutulması söz konusudur. Vücuda yük bindirme yapılabildiği gibi 

vücut ağırlığına yüklenilmeden de yapılabilmektedir. Namaz kılma esnasında omuz, 

kol, dirsek, el ve parmakların hareketleri vücut ağırlığı bindirilmeden yapılan aktif 

hareketlerden oluşmaktadır. Vücudun yere doğru eğilmesi ve yerden doğrulması 

sırasında; bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayak parmaklarındaki hareketler ise vücuda 

ağırlık bindirilerek gerçekleşen aktif hareketlerdir (133). 

Namaz, insan vücudun da kas sisteminin kas yorgunluğu olmadan aktif hale 

geldiği ve beden ile ruhtaki dinginliği sağlayan hem manevi hem de fiziksel bir 

aktivitedir. Normal şartlarda düzenli olarak orta yoğunluklu faaliyetler yürütmenin uzun 

vade de sağlığa yararları bilimsel olarak kanıtlanmıştır (134). 

Namaz sadece bedeni olarak bazı hareketlerin uygulamasından da ibaret değildir. 

Namaz; beden, akıl ve kalbin tam bir uyumla yerine getirildiği bir ibadettir. Bedenin 

payı, namazdaki hareketleri yerine getirmek olur iken; aklın payı düşünmek, kavramak 

ve idrak etmek ve namazdan olabildiğince tat almaktır. Bu nedenle diyebiliriz ki 

namazla, disiplinli ve canlı bir şekilde kendini Allah’ın huzurunda bulan bir inanan, 

böylece gündelik sıradanlığın ötesine geçerek, ruhsal tatmin ve huzuru 

yakalayabilmektir (135). 

Hac ve umre ibadetleri ise başından sonuna ciddi bir kondisyon ve fiziksel 

dayanıklılığı gerektiren meşakkatli bir ibadettir. Hz. Peygamber’in: “Sa‘y etmek size 

emredildi, sa‘y ediniz” buyurmuştur (136). Haccın ve umrenin şartlarından olan ve 

yürümek, koşmak gibi anlamlara gelen sa‘y, Safâ ile Merve tepeleri arasındaki 394.5 
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metre mesafeyi toplam yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Sa‘y yapılan yerin belirli 

bölgesinde kısa adımlarla erkeklerin süratli ve çalımlı yürümeleri gerekmektedir (137). 

Orucun sağlık üzerindeki etkisi, belirgin bir şekilde bilimsel olarak da kendisini 

göstermektedir. Çünkü oruç, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren, yeme ve içmeyle 

bağlantılı bir ibadettir. Hz. Peygamber (s.a.v), orucun bu yönüne dikkat çekerek şöyle 

buyurmaktadır: "Oruç tutunuz ki sağlık bulasınız” (138) Orucun sağlık üzerindeki 

etkisinin gerçekliği, sadece Müslüman bilim adamlarının değil, konu ile alakalı bilimsel 

çalışma yapan diğer bilim insanlarının da dikkatini çekmiştir. Orucun hem beden hem 

de ruh sağlığına iyi geldiği birçok bilimsel çalışma ile ifade edilmiştir. Ayrıca orucun 

vücut dokularını temizlediği, birikmiş toksinleri vücuttan attığı, oruçlu iken 

organizmalarda depolanmış besin maddelerini harcandığı, yerine ise yenilerinin 

geldiğini ve böylece bütün vücutta bir yenilenmeye imkan sunduğunu belirtmektedirler. 

Bu yenilenmeyle beden daha sağlıklı bir hale gelmekte, dolayısıyla beden sağlığının da 

ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (135). 

Eklemler ve taşıyıcı vücut sisteminde ilerleyen yaşların getirdiği deformasyonla 

birlikte işlevsel zayıflama görülür. Ayrıca ilerleyen yaşlara bağlı olarak birçok reflekste 

de zayıflık görülür. Fizyolojik çalışmaların, dayanma kapasitelerini artırdığı 

düşünüldüğünde, Yasin Suresi 68. ayette: “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış 

çizgisinde tersine çeviririz…” (77), şeklindeki ilahi hitap, kendisine uzun ömür verilen 

insanın gerek duygu bakımından çocuksu davranmaya başlaması gerekse fiziki 

bakımdan zayıflamaya başlaması, adeta çocukluk çağına benzer bir hal alındığının 

gözler önüne serilmesi, erken yaşlarda başlanılan ve süregelen sportif aktivitelerin 

ileriki yaşlarda insanın faydasına olacağını da göstermektedir. 

İslam’da İbadetlerin Ruhsal Sağlık Boyutu 

Duanın, kaygı, stres ve yalnızlıktan doğan bunalım gibi çağın önemli ruhsal 

hastalıklarına karşı ruh sağlığını olumlu manada etkilediği ve kişiliği geliştirdiği 

araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Ayrıca duanın, kişiye güçlükler karşısında 

katlanabilme gücü, olumsuzluklar karşısında olumlu tavır takınabilme ve başarıya 

yönelme gücü verdiği görülmektedir. İslam Dini mensupları namaz ve dua ibadeti ile 

kendini ifade edebilen, kaygıdan uzak, etkin ve sorumluluklarının farkında olan bir 

birey durumuna gelebilirken, kendini gerçekleştirebilen insanların özelliklerine de 

fazlasıyla sahip olabilmektedirler (139). Ergenler üzerinde yapılan alan araştırmalarında 
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dua ve ibadetlerin, ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumlu psikolojik etkilerinin 

olduğunu ortaya koymuştur (140). 

Bireysel ve toplu yapılan ibadetler depresyon, kaygı, yabancılaşma, umutsuzluk 

ve yalnızlık hissinin azaltılmasında önemli etkilere sahiptir. Çünkü ibadet eden kişi 

sınırsız gücü olan yaratıcısıyla temasa geçmekte, bu da kişiyi psikolojik olarak 

rahatlatmaktadır (141).  

Hayatını inancının gerektirdiği bir plan ve programa dayalı olarak sürdüren 

bireylerin hayatındaki memnuniyet ve mutluluk düzeyleri artacaktır. Ayrıca, gününü 

Allah’ın razı olacağı şekilde geçirmiş olmanın verdiği haz sayesinde, kişinin ruh sağlığı 

olumlu yönde etkilenecektir (142). 

İslam’da, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed (sav)’in hadislerinde yaşam 

biçiminin nasıl olması gerektiği konusunda birçok bilgiye yer verilmektedir. Sağlıklı 

olmak, öncelikle insanlara bir emanet olarak verilen bedenin ve ruhun iyi 

korunmasından geçmektedir. Günlük olarak düzenli fiziksel aktivitelerde bulunmak ve 

dengeyi gözeterek beslenmek obeziteye karşı en etkili önlemlerdendir. İslam’da 

ibadetlerin en başında gelen namaz, günlük ve düzenli olarak bazı fiziksel aktiviteleri 

içermektedir.  

İslam, inananlarına sunduğu uygulamalar ve ölçüler ile daha rahat ve daha 

huzurlu bir biçimde hayatın sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır. İslam’ın ortaya koymuş 

olduğu kurallar ve prensipler, inanan insanların yaşam şeklini belirlemekte ve sınırlarını 

da çizmektedir. Eğer kişide genetik sebeplerden kaynaklı bir rahatsızlık bulunmuyor ise, 

İslam’ın ortaya koyduğu bu kural ve prensiplere uyulup dikkat edildiği takdirde obezite 

olma ihtimalinin ve obezitenin getirdiği hastalıkların asgari düzeyde görüleceği 

düşünülmektedir (131). 

Obezite, özellikle son yıllarda gelişmekte ve gelişmiş ülkeler arasında hızla 

yayılarak ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Obezitenin insanların 

yaşam alışkanlıkları ile çok yakından ilgili olduğuna, Dünya Sağlık Örgütünün 

açıklamalarında da sıkça yer verilmektedir. Gün içerisindeki hareketsizlik ve üstelik 

fazla kalori alımı obeziteyi etkileyen en önemli etkendir (131). 

Genel olarak İslami yaşam tarzı ve önerilen beslenme şekli obezitenin önlenmesi 

ve kontrolü için etkili bir yöntemdir ve kombinasyon terapisinin en iyi örneklerinden 

birisidir. İslami yaşam tarzı, enerji kısıtlama bileşenine, orta düzey egzersiz bileşenine 
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ve davranış bileşenlerine sahiptir. Tüm bu bileşenler, sağlıklı kilo kontrolünün 

sağlanması için değişken kabul edilebilir kombinasyon terapisini oluşturmaktadır (143). 

Hz. Peygamber (sav) in Sağlık Önerileri 

Hz. Peygamber: “Ademoğlu, mideden daha şerli bir kap 

doldurmaz. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç  lokmacık yeterlidir. Ancak illa da 

midesini dolduracaksa bari onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte 

birini de nefesine tahsis etsin.” (132) 

“Kişinin her canının istediğini yemesi israf olarak yeter.” (132) uyarısıyla Hz. 

Peygamber, israf konusunda da inananları uyarmaktadır. Gereğinden fazla gıda tüketimi 

de israftır. Çünkü insan vücudu fazladan alınan besinleri ve gıdaları yağ olarak vücudun 

farklı bölgelerinde depolamaktadır. Vücuda alınan fazla besinler, başta kalbi, mideyi, 

karaciğer ve diğer organları da fazlasıyla yormaktadır. Vücuda ihtiyacın dışında yüklenen 

besinler diyabet, kolesterol, tansiyon gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. İslam’ın istediği 

yaşam tarzında, fazladan yemek/içmek israf olduğu gibi, Hz. Peygamber (sav)in uyarısıyla: 

"Ümmetim hakkında en korktuğum şeyler: çok yemek (göbek bağlamak), çok uyumak 

ve maddi/manevi tembelliktir." (144) buyurarak ayrıca bedene yüklenen ağır bir külfet 

olduğunu vurgulamaktadır. 

Hz. Peygamber (sav)’in, yemek yeme ve yavaş yeme hususundaki tavsiyeleri, 

İngiltere’de yapılan bir araştırma ile de ispatlanmıştır. Bu tavsiyeler ışığında uygulanan 

çalışmada, yaklaşık 60 bin kişi incelenmiş, yemek lokmalarını iyice çiğneyerek 

yiyenlerin hızlı yiyenlere oranla %42 obeziteye daha az yakalanma ihtimallerinin 

olduğu belirlenmiştir. Lokmaları uzun süre ve çokça çiğneyerek yeme süresini uzatmak, 

tokluk hissinin beyne ulaşmasına kadar geçen yaklaşık yarım saatlik sürede daha 

kontrollü bir şekilde gıda tüketimi sağlamaktadır (131). 

 Hz. Peygamber (sav): “Şüphesiz ki namaz hususunda insanların en büyük ecre 

nail olanı, mescide evleri en uzak olanlarıdır.” (117) Buyurarak, mescitlerde kılınacak 

namaza yürüyerek gitmenin hem sağlık açısından faziletine hem de attığı her bir adıma 

bir sevap yazılmasının önemine işaret etmiştir.  

Hz. Muhammed (sav) inananlara sporlardan en çok da yürüme ve koşu yapmayı 

teşvik ve tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed (sav), “İki hedef arasında koşan kimsenin her 

adımı için bir hasene (iyilik) mevcuttur”, yine bir hadisinde ise “Ok yarışı yapın, 

vücutça sertleşin, yalın ayak yürüyün” buyurarak bu aktivitelerin yapılmasını teşvik 

etmiştir (145).  
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Hz. Muhammed (sav): "İki büyük nimet vardır ki, insanların çoğu onlar 

hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit"(78), buyurarak zamanı etkili ve verimli 

değerlendirmenin ve hastalanmadan sağlığın kıymetini bilmenin ve sağlığı korumanın 

önemine işaret etmiştir. 

4.4. Sporda ve İslam’da Eğitim 

4.4.1. Sporda Eğitim 

Spor ile bedenin eğitilmesi, insanın bedeni ve ruhi eğitimine doğrudan olumlu 

katkı sunmakla birlikte, bireyin kendini tanıması ve ifade edebilmesine ve bununla 

birlikte toplum nezdinde de yerini almasına katkı sunar. 

Bu nedenle spor, hayat felsefesi haline getirilerek eğitimle birlikte, kişide öz 

saygı ve kişilik oluşumunu sağlamlaştırarak aynı zamanda kabiliyetlerinin farkında 

oluşu ile topluma adaptasyonu artırabilir. Bu açıdan, bedenen ve ruhen sağlıklı sosyal 

bir toplum yetişmesi adına spor eğitimlerinin özellikle kurumsal eğitimlerin yanında 

planlı bir biçimde yer bulması önem arz etmektedir. 

Etki alanını giderek genişleten spor, insanın varoluşundan bu yana milletlerin ve 

ulusların çeşitli boyutlara taşıyıp geliştirdikleri bir olgu haline gelmiştir. Bununla 

birlikte spor, büyük bir çoğunluğun neredeyse sadece kazanmayı amaç haline getirdiği 

bir hal almışken; gelecek nesillerin spora bakış açısını ve sporun toplumdaki yerini özü 

itibariyle alması bakımından eğitimde de önem arz etmektedir (146). 

Birçok konuda ülkelerin mukayesesi yapılmakla birlikte, özellikle eğitim ve 

sporun her ülke için aynı önemi taşıdığını söylemek mümkün olmayabilmektedir. 

Yöneticilerin ve toplum bireylerinin gayret ve önemsemeleriyle ehemmiyet arz eden bu 

iki konunun ileri seviyelere taşınması da ancak o zaman mümkün olabilecektir. Eğitimi 

önemseyen ulusların sporda da başarılı olmaları elbette tesadüfi olmayacaktır. Sporda 

başarılı olan toplumların eğitim programları içerisinde spora verdikleri önem daha iyi 

anlaşılabilmektedir. 

Mahiyeti 

Toplumsal yaşamda çok eski zamanlardan beri devam edegelen ve birbirinden 

ayrılamaz iki unsur olan eğitim ve spor, kısmi olarak ya da zaman zaman 

vazgeçilebilecek bir araç değildir. İçerisinde bulunduğumuz çağda da eğitim ve spordan 

bir nebze olsun ayrı kalmak düşünülemez (147). 
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Eğitsel hedeflere ulaşmada spor, kişinin bilişsel ve duyuşsal temellere 

dayandırılan öğrenimlerini sağlamada önemli bir araçtır. Erken yaşlarda verilecek 

kaliteli eğitimin sağlıklı bir toplum oluşturmada önemi büyüktür (97). 

Eğitimde önemli bir alan olan spor, en kapsamlı anlamıyla, vücut bütünlüğü 

ilkesi ile birlikte kişilik eğitimi, genel eğitimin tamamlayıcı bir unsuru ve hatta ayrı 

düşünülemez bir parçası olarak, insanın bedenine, ruhuna ve sosyal gelişimine katkı 

sunma amacı taşıyan bir araçtır (148). 

Bedeni ve ruhu eğitmede sporun bir araç olduğu düşünüldüğünde; bilgi, davranış 

değişikliği ve beceri geliştirilmesi gibi faaliyetler dizisi olan eğitimin temel amaçlarıyla 

özdeş olduğu anlaşılabilir (12). 

Spor, ferdi olarak veya zaman zaman guruplar ile yapılan, kendine has kurallar 

barındıran, genelde yarışma içerikli, bedensel ve zihinsel fonksiyonların gelişimini 

sağlayan, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerdir (149). 

Sporda Eğitim ve Eğitimde Sporun Boyutları 

Planlı ve doğru hareket edilerek erken yaşlarda spora başlama, başlatma bilinci 

ve bunların eğitimi önemlidir. Bu bağlamda, ailenin, eğitimcilerin ve devlet 

yöneticilerinin de sorumlulukları vardır. Erken yaşlarda spor eğitimi ve spora başlama, 

davranış ve bilinç kazandırma açısından önemlidir. Erken yaşlarda kazanılan bilinç hem 

içselleştirilir hem de bir yaşam biçimi haline gelir (62). 

Doğası gereği spora erken yaşlarda başlandığında bireyin gelişimine katkı 

sunduğu aşikârdır. Zamanın iyi kullanımı ve doğru harcamalarla nesillere ‘kaliteli’ spor 

ile birlikte; gayretli olma, dürüstlük, birlikte hareket edebilme şuuru, galibiyete ölçülü 

sevinme- kaybetmeyi kabullenme ve de sağlıklı bir yaşam tarzı kazanabilme özellikleri 

eğitim yoluyla öğretilebilir. Ancak bunu yaparken de yöneticilerin ve spor 

öğreticilerinin, çocuklardaki değer önceliklerini bilip ona göre hareket etmeleri çok 

önemlidir (150). 

Sporda düşünce altyapısı, sportif etkinliklerin bir hevesten ibaret olmaması, 

beden çekişmesine dönüşmemesi ve hırpalayıcı bir hal almaması için temel taşıyıcı bir 

ayak olarak erken yaşlarda sistematik ve doğru bir eğitim ile kazandırılmalıdır. Aksi 

taktir de ilerleyen yaşlarda bunların öğretilmesi daha da zor bir hal alacaktır (62). 
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Eğitim bireysel ve toplumsal hayatın en önemli konularından biridir. Sporun ise 

önemli bileşenlerindendir. Spor için eğitim bir amaç iken eğitimin içerisinde spor, 

sporun hedeflerine ulaşmasında kullanılan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Spor eğitim amaçlı olarak rehberlik faaliyetlerinde psikolojik sorunların 

önlenmesi ve varsa da rehabilite edilmesinde kullanılabilir.  Kaygı, stres  ve endişe ile 

mücadelede yatıştırıcılığı sağlayan ‘seratonin’ hormonunun etkili bir şekilde 

salgılanmasını sağlayan sportif aktiviteler, eğitim de önemli bir çözüm aracı olarak 

kullanılabilir (128). 

Eğitim süreçleri içerisinde, bireyin ve diğer kişilerin eğitiminde spor bir araç 

olarak kullanıldığı gibi amaç olarak da kullanılmaktadır. Nitekim kendini 

gerçekleştirme, toplumsal statü, maddi kazanç ve meslek edinme gibi amaçlar sporun bu 

yönüne dair örneklerdendir. 

Sağlıklı yaşam eğitimi ile ve bunun bilgisinin ediniminde, hareketli yaşam, 

sportif faaliyetler ve sporun yaşam boyu devam ettirilmesi, kişinin hastalıktan önce 

önlem alabilecek bilgiyi üretmesi, bu bilgi ve bilinç donanımıyla sağlıklı yaşamın yol 

haritasını çizmesi ve uygulaması amaçlanmalıdır (151). 

Sportif faaliyetler veya bedensel aktiviteler direkt olarak iyi ya da kötü insan 

profili ortaya çıkarmaz. Bu çalışmalarla bir karakter de oluşturulamaz, ancak ahlak 

normları ve etik spor davranışları, kesin stratejilerin eğitimde sistematik kullanımıyla 

öğretilebilir (152). 

Eğitimi, sporu ve sportif faaliyetleri teşvik etmesi bakımından, birçok toplumun 

temel kriter olarak baz aldığı görülmektedir. Günümüzde spor eğitiminin, bireylerin 

karakter kazanımını, bireyin kendini disipline etmesini, ulusça toplum sağlığının 

korunmasını, toplum gençliğinin beden eğitiminin gerçekleştirilmesini ifade etmesi 

bakımından önemle üzerinde durulması gerekmektedir (153). 

Sporda düşünce altyapısı, sportif etkinliklerin bir hevesten ibaret olmaması, 

beden çekişmesine dönüşmemesi ve hırpalayıcı bir hal almaması için temel taşıyıcı bir 

ayak olarak erken yaşlarda sistematik ve doğru bir eğitim ile kazandırılmalıdır. Aksi 

taktir de ilerleyen yaşlarda bunların öğretilmesi daha da zor bir hal alacaktır (62). 
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4.4.2. İslam’da Eğitim 

İslam’da, eğitim ve öğretime çok büyük önem atfedilmektedir. Kur'an-ı Kerim 

de 700’ün üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak bilim ve eğitim ile ilgili ayetler 

mevcuttur. Kur'an-ı Kerim’in ve de İslam’ın ilk ilahî emri "Oku!" dur. İslam’a 

inananlar, hayatın her alanında başarıyı yakalamak için, eğitim ve öğretime İslam’ın 

atfettiği önemi vererek gerçekleştirebilirler. 

İslam, aslında tam anlamıyla bireyi eğitme ve olgunlaştırma dinidir. Çünkü 

Kur’an’ın tüm ayetlerinde, Hz. Peygamber tarafından öğrenilmiş bilgilerin onun 

aracılığıyla öğretilmesi metodu vardır. Kur’an’a bakıldığında her ayetin, doğrudan veya 

dolaylı bir öğrenme ve öğretme metodu içerdiğini, Hz. Peygamber’in vahiy yoluyla 

Allah'tan öğrendiklerini İslam’a inananlara uygulayarak öğretmesinden anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan Kur’an’da, aklı ve onu kullanmayı emreden, cehaleti ve 

bilgisizliği men eden 90’ın üzerinde ayet vardır. Bu ayetler İslam’ın bilime, eğitime ve 

öğretime verdiği önemi; cehalete ve bilgisizliğe ise karşı olduğunu net olarak 

göstermektedir. İslam, bireylerin ve toplumların maddi ve manevi, yükseliş ve 

ilerlemelerini, farz ve gerekli olan eğitim/öğretimin sağlam temellere oturtularak 

öğrenilmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. 

İnsan, Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu ve de değerli kıldığı, “en güzel suret 

ve biçimde yarattığı”(77) bedenini, gücünü ve yeteneklerini, etkin ve verimli bir 

biçimde kullanmasını eğitim ile gerçekleştirmekle her türlü israfın önüne 

geçebilmektedir. Her türlü bilginin ve kabiliyetin, öğrenilmesi, öğretilmesi ve 

geliştirilmesi ve her alanda gelişme ve ilerleme, yalnızca eğitim ile mümkündür. 

Mahiyeti 

Kutsalla kurulan manevi bir bağ olan dinin aynı zaman da birçok sosyal 

fonksiyonu da bulunduğu bir gerçektir. İbadetlerin bir sorumluluk ve görev olarak 

yerine getirilmesinin yanında kişi ve toplum açısından gizli veya açık olarak ortaya 

koyduğu birtakım fonksiyonları da vardır. İbadetler, bir taraftan bireylerin kişilik 

gelişimine doğal bir eğitim metodu ile katkı sağlarken, diğer taraftan toplumun sosyal 

yapısına belli bir düzen getirmektedir. Bazı ibadetler, birey olarak kişilere, gerek yalnız 

başına yapacakları ve gerekse toplum içinde nasıl davranacaklarını gösterip 

öğretmektedir (111). 
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Sporun ve spor eğitiminin, bedenen ve ruhen, güçlü bir kişilik ve güçlü bir irade 

oluşturmasından ötürü, bireyin kutsallarını ve değerlerini daha iyi muhafaza etmesi 

bakımından ve aynı zamanda bir inanan olarak da ibadetlerini yerine getirirken 

zorlanmadan gerçekleştirmesini sağlaması bakımından İslam’ın karşı duracağı bir olgu 

olmadığını göstermektedir (154). 

Bununla birlikte, Kur’an’ın dili olan Arapça’da, spora karşılık gelebilecek 

kelime olarak kullanılan “riyâzet” kelimesinin kökünde, binek hayvanların ilk 

yavrularını eğitme anlamı mevcuttur. Hayvan biniş eğitimi, savaş ve müsabaka amaçlı 

hayvanları eğitme, kuvvetli ve sağlıklı olmak için fiziksel aktiviteler gerçekleştirme gibi 

geniş anlamları barındıran riyazet kelimesi aslında spora göre daha geniş manalara 

gelmektedir. Arapça’da spora daha yakın bir tanım olarak kullanılabilecek “temrin” 

kelimesi ise, bir şeyi yumuşatma ve beceri kazanımı için bireyi eğitme anlamlarına 

gelmektedir. Bir şeye sürekli olarak devam etmenin karşılığı ise “idman” olarak 

tanımlanmaktadır. Tüm bu kavramlara bakıldığında, spor eğitimi ve disiplininin insana 

fedakârlığı, sabrı, otokontrolü öğreterek, kişinin eğitilmesini sağladığı da görülmektedir 

(154). 

Hz. Peygamber döneminde, o dönemin şartlarında yapılan, eğlence ve 

eğiticiliğinin yanı sıra bedensel, fiziksel ve ruhsal kapasiteyi artıran spor çeşitleri ve 

fiziksel aktiviteler Hz. Muhammed (sav) tarafından da bizzat yapılmış, tavsiye edilmiş 

ve bir babanın da çocuğuna karşı öğretmesi gereken vazifeleri arasında ön plana 

çıkmıştır. Hz. Peygamber’in önerdiği bu spor dalları içerisinde günümüz 

olimpiyatlarında da yerini almış olan; atletizm, okçuluk, güreş, binicilik ve yüzme gibi 

branşların sıkça yapıldığı görülmektedir (121).  

Hz. Peygamberin spordaki eğitim konusunda tavsiyeleri sadece yapılmasına 

yönelik değil aynı zamanda devamlılık sağlanması hususunda önem arz etmektedir. 

“Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir.” (117)  

Hz. Peygamber (sav) idmana çekilmiş ve zayıflatılmış atları el-Hafyâ'dan 

başlayıp Semiyyetu'l-Vedâ'ya kadar koşturtup yarıştırdı. Diğer defada toy atları es- 

Seniyye'den tâ Benû Zurayk Mescidi'ne kadar koşturtup yarıştırdı (118). 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Profesyonellik ve Spor 

Spor ve olimpizmin ortaya koyduğu ruh ve inandığı realite; galip gelmekten çok 

katılıma ve mücadeleci ruhun önemine işaret eder. Bu durum sık sık çatışabilen 

profesyonel spor anlayışına net bir rahatlama getirir. Spora, profesyonel ve ticari 

kaygılar ile yaklaşılması katılımdan ziyade kazanmaya odaklı baskı oluşturabilmektedir. 

Bu noktada, ‘İyi’ oynayıp galip gelmek ile hile yaparak kazanmak arasındaki içsel 

çatışmanın sonucunu sporcunun ahlaki tutumu belirlemektedir (150). 

Profesyonelliğin devreye girdiği noktada sporcunun kendisinden beklenen 

başarı, sporcunun kazanma hırsı, gelecek kaygısı ve maddi kaygının oluşturduğu 

psikolojik baskılar nedeniyle hoş görülmeyen çeşitli yöntemlere başvurdukları da 

görülmektedir (36). 

Profesyonellikle çepeçevre kuşatılan spor, bazen hırs ve birtakım sportmenlik 

dışı davranışlarla zaman zaman özünden uzaklaştırılmaktadır. Bu konuda, ünlü 

Amerikan Futbolu koçu Knute Rockne: “Bana ‘iyi’ bir mağlup gösterin, bir mağlupta 

ben göstereyim” sözü profesyonelliğin sporu özünden uzaklaştırarak getirdiği aşamayı 

gözler önüne sermesi açısından anlamlıdır. Profesyonelliğin devreye girmesi sporu 

amacından uzaklaştırıyor gibi görünse de aslında verdiği zarar sporun özüne değil 

sporcunun kendisinedir (59). Bireyin ahlakı sadece sporun belirlenmiş kurallarından 

ibaret değildir. Evrensel kabul görmüş kendine özgü davranışları da içerisinde barındırır 

(155). 

Ancak kazanmaktan başka gayesi olmayan profesyonel sporcuların ticari tutum 

ve davranışları, sporun eğitim hedeflerinden sıkça sapmasının nedeni olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu eleştirileri geçerli kılacak soru ise; gereğinden çok abartılan 

profesyonelliğin buna sebep olup olmadığıdır. Eğitimle verilen sporun kendi öz amacı 

içerisinde korunması gerekmektedir. Çünkü profesyonelleşmeye ağırlık vermek ve 

kazanma hırsı, bireyin ahlaki gelişiminin dengesini zaman zaman bozabilmektedir 

(153). 

Sporun ruhunu ve özü itibariyle gayesini yok edercesine spora ticari bir endüstri 

gibi yaklaşımlar sergilenmesi ve bununla birlikte ahlaki yoksunluğun olması, 

sporcuların uğraş verdikleri alanlarda adeta ticari tutsaklar haline gelmesi gibi acı bir 

gerçeği de ortaya çıkarmaktadır. Gerçekte, modern çağda profesyonellik ve milyon 
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dolarlarla ifade edilen spor endüstrisi artık kimselere ihtiyaç duymadan son hızla yoluna 

devam etmektedir (59). 

Özellikle son yüzyılda sporu ruhundan ve özünden uzaklaştırarak spora sadece 

ticari mantıkla yaklaşımlar sergilenmesi, bazı profesyonel sporcular ve onları finanse 

eden patronları iki salt düşüncenin altında ezilmekten kurtaramamaktadır: maddi 

kazançlar ve prestij! Nihayetinde bir birey ya da gurubun bunu tek başına 

gerçekleştirmesi ya da engellemesi mümkün görünmemektedir. İşin daha vahim boyutu 

ise paranın ve saygınlığın bir parametre haline gelmesiyle birlikte, sporu özünden 

uzaklaştırarak başarıyı belirleyen bir unsur olması, bununla da kalmayıp norm ahlak 

değerleri ve spor değerlerine de nasıl bakılması gerektiğini adeta dayatırcasına 

kabullendirmeye çalışmaktadır. Eğer başarı gerçekleşmişse haksız kazancın ve prestijin 

manevi zararları göz önüne alınmamaktadır. Bu da hırs ve kibir ile bir araya geldiği 

zaman, başta amatör bir güdülenme ile spora başlayan sporcularda profesyonelliğe 

geçişin baskısını artırmaktadır. Elbette ki bu durum tüm profesyonelleri etkisi altına 

almıştır denilemez fakat sporun özünü benimsemiş ve ‘iyi kalmış’ sporcular da, para ve 

itibar hastalığının çarkları arasında ezilen sporcularla mukayese edilmekte ve toplumsal 

baskının da etkisi ile erdemlerini devam ettirebilmede ciddi sorunlarla 

karşılaşabilmektedirler (59). 

90’ların ortalarında Mike Tyson gibi ağır sıklet boksörler maç başına otuz 

milyon dolarlara dayanan ücretlerle müsabakalara çıkıyordu. Michael Jordan gibi 

oyuncular yan gelirlerle birlikte elli milyon dolar gibi miktarlarda kazanç elde 

ediyorlardı. Sporcuların bunu hak edip etmediklerinden öte, finans patronlarının 

verdiklerinden daha fazla kazandıkları gerçeğini de göstermektedir. Karakter ve 

stilleriyle ciddi miktarlar teklif edilen profesyonel sporcular trendini başlatan 

Muhammed Ali’yi finanse eden, finans patronu Don King ve spor spikeri Howard 

Cossel olmuş ve adeta bir ekonomik kazanç yarışının işaret fişeği atılmıştır. Her ne 

kadar Muhammed Ali kazancının yarısını düzenli bir şekilde hayır işlerinde kullanmış 

olması takdire şayan bir hareket olsa da bu kazancı hak edip etmediği tartışılabilir. 

Ancak ifade edilmek istenen şudur ki, ne kadar büyük sporcu olunursa olunsun, sporun 

özü ve anlamı iyi kavranamamışsa, maddi kazanımlar ve de elde edilen prestij, hak 

edilmemiş bir başarı olarak ortaya çıkacaktır (59). 

Unutulmamalıdır ki, birçok insan tanınmış ve başarılı sporcuları kendisine rol 

model olarak örnek almaktadır (36). Profesyonel sporcular, ahlaki gelişimi zayıf 

bireylerin başvuracağı yöntemlerden gelecek nesillere iyi örnekler oluşturması 
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açısından kaçınmalıdırlar. Spor, sosyo-ekonomik, kültürel boyutlarıyla ele alınıp iyi 

analiz edilmedir. Bilimsel çalışmalar ve saha araştırmaları ile meseleye geniş 

perspektiften bakmak ve toplumun tüm dinamiklerini konuya dahil etmek sporun sosyal 

hayatta üstlendiği rol bakımından da önem arz etmektedir. Spor endüstrisindeki büyüme 

ve gelişmenin yanı sıra iştah kabartan meblağların sürekli konuşuluyor olmasıyla 

birlikte meseleye kazanç merkezli yaklaşımı sıkça gündeme getirmesi, ahlaki faktörlerin 

tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini de beraberinde getirmektedir (72). 

5.2. Holiganizm-Şiddet-Küfür 

Sporda holiganizm, şiddet ve küfür gibi olumsuz davranış biçimleri zaman 

zaman görülebilmektedir. Bu türden davranışlar sosyolojinin yakından takip ettiği 

konular arasında yerini almıştır. Özellikle küfür, bir rahatlama aracı olduğu varsayımı 

ile psikolojik meşruiyete oturtulurken kişisel ahlaki çöküntüyü beraberinde getirmekle 

kalmayıp kitlesel olarak yapıldığında sosyal boyutuyla apayrı bir boyut kazanmaktadır. 

Ahlak dışı ve kişilik bozukluğunun bir tezahürü olan küfür şiddetle birleşince 

holiganizme dönüşmektedir (72). 

İslam’ın evrensel değerler prensibi; Müslüman olsun veya olmasın, herhangi bir 

ayrım söz konusu olmaksızın tüm insanlara karşı adaletli olmayı, sevgi-saygı ve 

hoşgörüyü emretmektedir. İnananlar, toplumsal kargaşaya neden ve dahil olmak şöyle 

dursun, bu tarzdan bozgunculuğun yayılmasını engellemekle yükümlüdürler. Zira 

sürekli karmaşa ve bozgunculuk, şiddete meyilli bir toplum oluşturur. Genel güvenliği 

ve toplum huzurunu tehdit eder. Şiddet ve holiganizm son noktada can ve mal 

güvenliğini tehdit ederek masum insanların öldürülmesine neden olabileceğinden 

İslam’ın kesin olarak yasakladığı bir durumu ortaya koymaktadır. Yüce Allah, Kur'an-ı 

Kerim de, Maide suresi 32. ayette: “…Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları 

öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi 

olur...” buyurmuştur. Allah insan canının kutsal olduğunu Kur'an da bildirmiş, bir canın 

korunmasını bütün insanlığın korunması saymış; bir cana kıymanın da bütün insanları 

öldürmek kadar büyük bir cinayet olduğunu bildirmiştir. Çünkü insan, kendi türünü 

temsil eder ve insanlar birbirine eşittir. İnsan öldürmenin kolaylaşması toplum 

düzeninin bozulmasına neden olur. Bu sebeple tüm dinler de insan öldürmenin büyük 

bir suç olduğunda hemfikirdirler (77). 
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Daha çok profesyonel sporda, gelişmiş toplumların nerdeyse hiçbir kesimi 

tarafından tasvip edilemeyecek, hoş karşılanmayan birtakım olaylar da zaman zaman 

vuku bulmaktadır. Belli bir gurubun, takım veya ülke taraftarının uyguladığı şiddet ve 

holiganizm son yıllarda daha sık karşılaşılan büyük bir sorundur. Şüphesiz, bunun 

kaynağı spordur denilemez. Çözümü ise, kişide aslında içsel olarak var olan erdemleri 

ve ahlakı sağlam temeller üzerine bina edilecek yapıda gerçekleştirmek ve onu 

koruyarak çelişik tavır oluşturan karakterlerden uzak tutmaktır. Toplumsal bir sorun 

olan holiganizmi vahim olan birkaç örnekle vurgulamak yerinde olacaktır. 1990’ların 

başında Amerikalı paten sporu takımının bacaklarının kırılması, Yugoslav tenis 

sporcuların kesici ve delici aletlerle yaralanmaları, bazı Kolombiyalı futbolcuların 

katledilmesi ve hatta sadece insana yönelik değil de spor müsabakası içerisinde bir araç 

olan İngiliz yarış atlarının sakat bırakılmaları. Spor, hafif ya da ağır olarak 

adlandırılacak ve hatta ölümcül olabilecek bir saldırganlığı doğası gereği asla tasvip 

etmez. Aksi düşünce, spor tutkusuna rağmen sporun gerçek değerinin ve hedeflerinin 

gereği gibi anlaşılamadığını ortaya koyar. Bu olumsuzlukların ve suiistimallerin 

tamamının sporun ruhunda asla yer alamayacağı bilinmelidir (59). 

Tarihteki örnekler terörün, şiddetin ve holiganizmin bir dini ırkı ve kimliği 

olmadığını göstermektedir. İslam'ın emrettiği toplumsal değerler ve prensiplere 

bakıldığı zaman inanan ya da inanmayan tüm insanlar için toplumsal barışı huzuru ve 

genel güvenliği tehdit eden ‘haddi aşanlara’ doğru yol gösterilerek, ahlaki değerlere 

sahip bireyler ortaya çıkarmak, önemli toplumsal hedefleri içerisinde yer almıştır (156). 

Toplumun dayanışmasını ve bütünleşmesini sağlayan spor; evrensel değerlerinde, ırk, 

dil, din, kültür, sosyal statü ve ekonomik farklılıkları ortadan kaldırarak her bireye ve 

topluma eşit yaklaşım sergileyerek, kazanmaya odaklanmaktan ziyade katılımcılığı 

teşvik edip çatışmaların azaltılmasında önemli bir rol üstlenir (22).     

Bu doğrultuda kişilerin hedeflerinde ilerlemesi konusunda yaptığı hatalar 

hedeflerinin yanlış olması sebebiyle değil de teoride hatalı olunduğunu 

gösterebilmektedir. Yani sporda belli bir hedef koymakla birlikte sporcunun bu hedefte 

izlediği yanlış strateji ve izlediği yoldan kaynaklı tutumlar, sporun kendisine mal 

edilemez. 
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5.3. Irkçılık 

Sporun içerisinde yer alan bir tartışma konusu da ise ırkçılıktır. Normal şartlarda 

dahi anılması bile rahatsız edici bir durum olan ırkçılık, sporun ruhuna hiç yakışmayan 

ve çoğu zaman münferit olarak gerçekleştirilen bu tip olaylar sporun ruhunu 

zedelemekle beraber aslında psikolojik bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Irkçılığın 

sadece insan teninin rengini hedef alarak yapıldığı düşünülse de kapsamı geniş 

olabilmektedir. Dinsel, kültürel ve hatta cinsiyetler üzerinden dahi baskılar 

yapılabilmektedir. 

Sporun ve sportif başarıların; herhangi bir rant, siyasi propaganda ya da 

milliyetçilik için değil de toplumsal ahenk ve dostluğun pekişmesi adına kavşak bir 

noktada olduğu akıldan çıkarılmadan, amatör ruh ve genel ahlak normları korunarak, 

dili, dini ve ırkı ne olursa olsun hiçbir insan herhangi bir ayrıştırmaya maruz 

bırakılmamalıdır. Bu ortak dili kullanamayan bireylerin ve sporcuların da kaybedilen bir 

değer olduğu bilinmelidir (36).              

Sporun özünde ortaya koymuş olduğu amaç ve hedeflerde zaman zaman ferdi 

olarak ya da milliyetçilikten kaynaklı gerçekleşen sapmalar, sporun insana ve topluma 

katması beklenen norm değerlerin anlaşılmasını da zedeleyebilmektedir. 

5.4. Doping 

İslam, bireyin elde ettiği maddi kazançları, ahlaki boyutlardan yoksun olarak 

yasal yollarla bile elde etmiş olsa reddetmektedir (82). Spor etiği ve genel ahlakı 

zedeleyen bir unsur olan uyarıcı maddelerin kullanımı ve doping, her ne kadar kişisel 

olarak kullanılsa da haksız rekabete neden olmakla birlikte başkalarını da ilgilendiren 

ahlaki bir sorun haline gelmektedir (72). 

Sporcu kişi; dürüst ve ahlaki ilkeler ile hareket ederek, haksız kazanç biçimi olan 

şike, bahis ve kumar gibi sporun ruhuna aykırı materyallerden ayrıca sporcu sağlığını ve 

spor ruhunu zedeleyen doping ve benzeri uyarıcı maddelerden uzak durarak, 

müsabakalarda yenmeyi sıkı çalışmanın sonucu olarak bir hak ediş, yenilmeyi de doğal 

bir durum olarak kabul ederek, sadece kazanmayı değil ‘iz bırakabilmeyi’ de düşünerek 

topluma ve spor dünyasına örnek teşkil edecek şekilde hareket ederek sporun felsefesine 

uygun hareket etmeyi gerçekleştir olacaktır (157). 

Haksız müdahalelerle sportif faaliyetleri etkileyen, sportif başarıları gölgeleyen 

ve performansa kısa süreli de olsa katkı yaptığı zannedilen uyarıcı birtakım maddeler 
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sadece maddi kaygılarla yapılmış gibi görünse de, gayri ahlaki, etik dışı ve manevi bir 

sorun olarak ideal sporcu anlayışını da zedelemektedir (36). 

5.5. Alkol 

Genelde kumar ile yan yana sıkça dile getirilen alkol konusuna da değinmekte 

fayda vardır. Alkol kullanımıyla vücutta en kısa sürede; maksimum oksijen kullanımı, 

kalp atım hızı veya hacminin etkilenmesi, solunum dinamiklerinde değişiklik, güç ve 

kuvvet kaybı ile el-göz koordinasyonunun bozulması, vücut koordinasyonun 

dengesizleşmesi ve reflekslerde zayıflama gerçekleşmektedir. Uzun vadede ise 

hormonların dengesizleşmesi, kasların güçsüzleşmesi ve kas yapısının bozulması ve 

çeşitli hastalıklara kapı aralaması gibi sonuçlar doğuracağından aslında özelde 

sporcuların genelde ise sıradan insanların dahi tercih edemeyeceği bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca alkol, böbrek ve karaciğeri fazlaca yormasıyla vücudun susuz 

kalmasına neden olan dehidrasyon durumunun gerçekleşmesine neden olarak, vücut 

fonksiyonlarının tam ve düzgün çalışmasına da engel olmaktadır (36). 

Genel yaşam kuralları içerisinde gerçekleşebilecek bu durumlar, dikkat ve 

motivasyonun çok daha gerekli olduğu spor faaliyetlerinde ayrı bir önem arz ettiğinden 

sporcuların sağlığına ciddi zararlar verebilecek olan alkol ve türevlerinden kaçınmasını 

gerektirir. 

Maide Suresi 90. ve 91. Ayeti kerimeleri: “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve 

benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. 

Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza 

düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister…” (91) 

uyarısıyla ayette, şeytan işi iğrenç şeyler olarak nitelendirilen içki ve kumarın ruh ve 

beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermektedir. Aslında sıradan 

insanların gözlemleriyle bile fark edilebilen bu durumlar, deneysel araştırmalarla da 

tespitleri yapılmıştır. Bu ayetle, içki, kumar, şans oyunları gibi şeylerin toplum 

hayatında açtığı yaralara ve dini hayata vurduğu darbeye değinilmiştir. Yuvaların 

yıkılmasına, dostlukları zedeleyip yerine düşmanlığı yerleştiren ve toplumu tüketen bu 

iki iptilâ ile ilgili dikkat çekilen hususlar, bir taraftan olmayan düşmanlıkları peyda 

etmesi ve husumeti körüklemesi, diğer taraftan da kişinin Rabbine karşı 

sorumluluklarını yerine getirmesini engellemesi, dolayısıyla insanın otokontrol 

mekanizmasını zayıflatması veya yok etmesi olarak ortaya çıkmaktadır (80). 
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5.6. Şike-Bahis-Kumar 

Spor, varoluşundan bu yana değişik kullanım ve biçimleriyle çoğu zaman 

bireysel ya da toplumsal olarak barışçıl icra edilirken, zaman zamanda ruhuna aykırı 

davranılarak farklı formlarda kullanılabilmiştir (14). Her ne kadar spor dünyasının ve 

genel düşüncenin, yanlış bir tutum olarak değerlendirdiği bilinse de, sporcuların 

kendileri de bazen olumsuz tutum ve davranışlar içerisine girebilmektedirler. 

Bu, müsabakaların sonucunu etkilemeye yönelik bahisler ve haksız kazanç olan 

rüşvet ile şike yapma olarak ortaya çıkabilmektedir. Sporun multi-milyon dolarlarla 

ifade edilen ve iştah kabartan sermayesinin bir endüstri gibi görülmesine ve ciddi 

düzeylerde paranın el değiştirmesinden ötürü bir kumar aracı olarak kullanılmasına da 

neden olmuştur. Buna sporun başlı başına neden olduğu bir durum gibi bakmaktan çok 

bireylerin neden olduğu bir sonuç olarak görülmelidir. Çünkü spor, özü itibariyle kumar 

ve türevlerini asla teşvik etmemektedir (59). 

İslam kumarı ilkesel olarak yasaklamış ancak nelerin kumar kapsamında 

olabileceğinin ayrıntısına girmemiştir. Kazanmanın emeğe ve çalışmaya bağlı olması 

gerektiğini, kumar ve şans oyunlarında elde edilen ve edilecek olan haksız kazançları da 

yasaklamıştır. Öyle ki, bu oyunlara dâhil olanların, kazançlı çıkmaya ya da zarar etmeye 

rıza göstermeleri haram olma boyutunu değiştirmeyeceği gibi helal de kılmaz. Bu tarz 

şans oyunlarının kurum ya da kurumlarca yasal olarak düzenlenmesi de haram olma 

gerçeğini ortadan kaldırmaz. İslam, amaçlara ulaşmada araçların da meşru çerçevede 

olmasını emreder. İslam, kumarı bir ilke olarak yasaklayarak, ortaya çıkan sonucu hedef 

almaktadır. Kumar ile elde edilen gayri meşru kazançlar, gelişmemiş toplumlarda umut 

sömürüsü halini alarak, emek ve alın terinin hiçe sayılmasına neden olmakta ve sosyal 

adaletsizliği de beraberinde getirmektedir (121). 

Sporun bahis ve kumar boyutuna indirgenmesi ve üzerinden haksız kazanç elde 

etme gayreti işin ayrı bir toplumsal sapma boyutunu ortaya çıkarmıştır. Sporun ruhu 

bunu elbette tasvip etmemektedir. 

5.7. Bir ‘İdol’ Aracı Olarak Spor 

Özel olarak, popüler bir spor dalı olan futbola bakıldığında, sporun genel 

zihniyetinden farklı anlamlar ifade etmesi, sporun genel ilkelerinin dışında bir 

bağımsızlık kazanması, spora yüklediği anlamlar ve yeni tavır alışlar getirdiği, sporun 

değerler dizisini de değiştirebildiği görülebilmektedir. Futbola bir kimlik formunda yeni 
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işlevler kazandırılırken bir yandan da kutsiyet atfedilmekte ve buna bağlı olarak üst bir 

dil olma yolunda hızla ilerlemektedir (158).  

Futbol, içerisinden içerisinde yaşadığımız dönemin en etkili materyaline 

dönüşmüş ve sözünün edildiği yerde, iktisattan, siyasetten, kimliklerden, şiddetten ve 

toplumsal meselelerden de bahsedilir hale gelmiştir. Futbol bir spor dalı veya oyun 

olmaktan öte bir model işlevi görmekte ve toplum da birtakım rol ve değer değişimlerini 

de gerçekleştirmektedir (159). 

Kitle iletişim araçları ve medyanın da etkisi ile matematiksel yalanları sıkça 

içerisinde barındıran, çoğu zaman masa başında üretilebilen istatistiklerin yayılması 

problemi. Yaşadığımız modern çağ, tutkuları ve hobileri bu istatistikler üzerinden bir 

kibre dönüşen ve bunu kullanan insanların fazlasıyla mevcut olduğunu göstermektedir. 

Bunun bir sonraki ve daha tehlikeli aşaması ise şampiyonların adeta 

“idolleştirilmesidir.” Gerçek mahiyetini bilmediği şampiyonluğun ya da başarının 

üzerine, bir insanın kendisini hırpalaması, sayısız saatlerini harcaması ve bunu sürekli 

gündeminde tutması. Bu şampiyonların ya da sporcuların çok azı başarılarından öte 

karakter ve ahlaklarının ‘rol model’ olarak alınması gerektiğini dile getirmektedirler. 

Akıldan çıkarılmaması gereken nokta ise, bedensel mükemmelliğin ve 

başarıların mutlaka bir sonu olduğudur. Geçmiş zaman insanları bedeni 

mükemmelleştirme konusunda, zahmetli bir konu olması sebebiyle değil de ömrün kısa 

ve geçici olması sebebiyle bunun üzerine çok düşmemişlerdir. Bir diğer deyişle, bizlere 

verilen bu hayat değerlidir çünkü yaptığımız iyi işlerin sonsuz olması bu hayatta 

yaptıklarımıza bağlıdır. Bu yüzden insanoğlunun, Allah için yaratmanın hiç te zor 

olmadığı bir ayrıntı olan bedenin üzerine bu kadar çaba sarf etmesi ve çoğu zaman ruhu 

devre dışı bırakırcasına hareket etmesi adeta bir çıldırmışlık hali olarak ortaya 

çıkmaktadır. Beden, insanın geçici olan bu dünyadan sonsuz olan diğer âleme 

taşınmasında sadece bir vasıta olarak görev yapar. Fakat modern çağ insanları, 

pragmatist yaklaşımlarla bedeni, erdemlerin ve yüce ruhun üstünde tutmaya çalıştıkları 

görülmektedir (59). 

5.8. Sporda Yüksek İrtifa Egzersizi ve Kur'an-ı Kerimden Bir Örnek 

Spor da etkisi daha çok fizyolojik olarak ortaya çıkan ve Kur'an-ı Kerim de 

psikolojik ve ruhsal bir durum olarak ortaya koyulan bir tespiti burada ifade etmek ve 

bahsedilen durumu spor ile ilişkisini ortaya koymak dikkat çekici olacaktır. 
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Akciğerlere alınan havada, akciğerin kanallarının sonlandığı içi hava dolu 

kesecikler de (alveollerde) %14-15 oksijen, %5-7 arasında karbondioksit vardır. Oksijen 

ve karbondioksit farkı basınç farklılığına da neden olur. Alveollerde oksijen basıncı 

fazla olduğunda soluk alış/veriş sayısı artar. Yükseklere çıkıldıkça basınç 

azalacağından, oksijen miktarı da düşer. Akciğerlerde oluşan karbondioksit basınç artışı 

derin nefesler ile giderilmeye çalışılır. Bu durumda %33’lük artık hava oranı %20’ye 

iner. Bu durum alveollerdeki oksijen basıncının artmasına neden olur. Egzersiz, 

antrenman ya da yapılan spor esnasında, aşırı nefes alış/verişi solunumu sağlayan 

kasların oksijeni daha çok tüketmesine neden olacağından bir süre sonra solunum 

fonksiyonlarında artış olacaktır. Solunum sisteminin bu şekilde geliştirilmesiyle istenen 

oksijeni sağlamak için daha az nefes alış/verişi yeterli olacaktır (160).  

Yükseklik arttıkça ortamdaki oksijen düzeninin bozulması ya da yeteri kadar 

oksijenin doku/hücreye ulaşamaması durumunda hipoksik durum meydana gelir. Bu 

ortamda alınan oksijen miktarı azalacağından, aynı aktiviteyi daha yüksek bir noktada 

gerçekleştirmek daha da zorlaşacağından, vücudun alışma süreci de yüksekte yapılan 

antrenmanlarda daha fazla tetiklenecektir. Havanın bir ağırlığı vardır ve dünyanın 

herhangi bir noktasında bu özgül ağırlık barometrik basınç farklılığı gösterir. Deniz 

seviyelerinde basınç 760 mmHg iken dünyanın en yüksek noktasında ise (Everest 8848 

m) basınç sadece 250 mmHg’dır. Buna karşın barometrik basınç yerine ve konumuna 

göre değişim gösterse de, solunan havadaki gazların oranı deniz seviyesinden 

yükseklere çıkıldıkça sabit seyretmeye devam eder (161).    

Bu açıklamalar ışığında, En’am suresi 125.ayette: “…Allah, kimi de saptırmak 

isterse, onun göğsünü, göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara 

sıkıntıyı işte böyle verir” (77), şeklindeki ilahi hitap, inanmayan kimselerin yaşadığı 

psikolojik durumun, yükseklere doğru çıkıldıkça hissedilen fizyolojik sıkıntıya 

benzetilmiş olması ilgi çekicidir (80). 

Kur'an, yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncının düşmesiyle nefes almaktaki 

güçlüğü, İslam’a inanmayan insanların içerisinde bulunduğu psikolojik durumu ifade 

etmek için bir benzetme olarak kullanıyor olmasına karşın, aslında bu kanun fiziksel 

olarak tüm insanlar için geçerli bir durumdur. Spor da ise tamamen fizyolojik etkenler 

ve sporcu performansı göz önünde bulundurularak yüksek irtifa çalışmaları 

yapılmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere, yükseğe çıkıldıkça atmosfer basıncı 

düşer ve yüksekliğin artması oranında nefes almak da güçleşmektedir. 
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Yüksek irtifaya maruz kalınması ile havadaki oksijen basıncındaki azalmaya 

bağlı oksijen basıncının belli miktarlarda düşmesi insan organizmasının dengesinde 

önemli oranda bozulmaya neden olur. Bunun neticesinde yükseklik arttıkça ortamdaki 

oksijen düzeninin bozulması ya da yeteri kadar oksijenin doku/hücreye ulaşamaması 

durumu ile birlikte gerçekleşen stres sonrası uygun oksijenlenmenin sağlanması için 

birtakım fizyolojik ve metabolik uyumların mutlak yapılması gerekli hale gelir. 

Günümüzde dağcılık, tırmanış sporları ve hava sporları gibi spor dallarına artan ilginin 

yanında, havacılık ve uzay ile alakalı bilimsel çalışmaların da artış göstermesi, insan 

vücudunun yüksek irtifalardaki tepki ve uyumlarını incelemek adına önemli hale 

gelmiştir. Ayrıca spor organizasyonlarına hazırlık süreçlerinde, vücudun dayanıklılık 

performansı için oksijen taşınımı ve tüketiminin arttırılmasının önem arz etmesi 

nedeniyle, yüksek irtifa antrenmanlarının, deniz seviyesinde yapılacak organizasyonlar 

öncesi kullanımı yönünde de ciddi eğilimler oluşmuştur (161). 

Ayrıca, yüksek irtifanın fiziksel etkilerine yönelik çalışmalara çok yakın 

denilebilecek tarihte, 1878 yılında başlanılmış olmasına karşın (161), böyle bir tabiat 

kanununun henüz bilinmediği bir dönemde Kur'an-ı Kerim’in açıkça bunu ifade etmesi 

onun bir mucize olduğunu da ortaya çıkarmaktadır (80). 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

“Kuvvetli mü'min, Allah'ın yanında zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha mak-

buldür... Sana fayda veren şeye çaba göster” (117) hadisi ve Tin Suresi 4. ayette: “Biz 

insanı en güzel biçimde yaratmışızdır” ayeti ile (77) ifade edilen; sporun doğasında 

bulunan ve sosyal yaşamda bedenin ve ruhun sağlıklı olması ayrıca kişilik/karakter 

oluşumunu geliştirmesi ve davranışlarını düzenleme hedefi ile (12), İslam’da kişinin 

bedenen ve ruhen güçlü bir bedene ve iradeye sahip olması gerektiği anlayışı, spor ve 

İslam’ın kişilik gelişimi hedeflerinde örtüştüğünü ortaya koymaktadır. 

Hücurat Suresi 13: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, 

tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık…” (77) ayeti ile Hz. Muhammed (sav) 

‘veda hutbesinde’ bütün insanlığa şöyle seslenmiştir: “Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki 

rabbiniz birdir, babanız birdir. Arap’ın başka ırka, başka ırkın Arap’a, beyazın siyaha, 

siyahın beyaza, dindarlık ve ahlak üstünlüğü dışında hiçbir üstünlüğü yoktur” (93). Bu 

bakış açısı ile olimpizmin tüm insanların kardeşliği ilkesini esas alarak, her türlü dil, 

din, ırk ve kültür gibi özelliklerin üstünde, sporun yapıcı ve birleştirici yönünü 

vurgulaması sporun ve İslam’ın sosyal fonksiyonları bakımından örtüştüğünü ortaya 

koymaktadır (62). 

“Bedenin için senin üzerinde bir hak vardır…”(118) hadisi, İslam’da, bireyin 

sağlığını korumasının sorumluluğunu anlatması bakımından ve sporun “insan vücuduna 

direnç kazandırma, bedenin kapasitesini artırma ve bunu koruyarak devam ettirme 

uğraşı” olması bakımından sporun sağlık fonksiyonu ile örtüşmektedir (36). Hz. 

Peygamber (sav): "İki büyük nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hususunda 

aldanmıştır: “Sıhhat ve boş vakit" (78), buyurarak, insanların bu iki hususta dikkatli 

olmasını ve kıymetinin kaybedilmeden anlaşılmasına özen göstermesini istemiştir.  

İslam’ın bu tavsiyesi ile sporun “insanların boş vakitlerini kaliteli geçirebilmeleri ve 

kişinin fizik kondisyonunu iyileştirme” hedefi ile örtüştüğünü göstermektedir (162). 

Ayrıca, “Namazda şifa vardır” (132) ve "Oruç tutunuz ki sağlık bulasınız” (138) 

buyuran Hz. Peygamber (sav), bu ifadesiyle namazın ve orucun kişiye sağladığı fiziksel 

ve ruhsal şifa yönüne dikkat çekmiştir. Sporun, “insanın beden ve ruh sağlığını 

geliştiren” önemli bir kurum olması bakımından, (2) sporun sağlık fonksiyonu ile 

İslam’ın inanlarından yapmalarını istediği ibadetlerin bireye hem fiziksel hem de ruhsal 

sağlık bakımından katkılarının örtüştüğünü göstermektedir. 
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“Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve yüzmeyi öğretiniz” (163) hadisi ile Hz. 

Peygamber (sav) in bazı spor branşlarının çocuklara ebeveynleri tarafından 

öğretilmesini istemesi ile “spor eğitiminin, bireylerin karakter kazanımını, bireyin 

kendini disipline etmesi, gençlerin beden eğitimlerinin gerçekleştirilmesi” açısından 

sporun eğitim fonksiyonu ile örtüştüğünü göstermektedir (153).  

“Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir...” (117) hadisi ile 

bir şeye sürekli olarak devam etmenin karşılığı olan ‘idmanın’ önerilmesindeki amaç 

olan eğitim disiplini, insana fedakârlığı, sabrı, otokontrolü öğretmesi (154) ve sporun 

eğitim fonksiyonunda yer alan, “bireylerin karakter kazanımı ve kendini disipline etme” 

fonksiyonu ile örtüşmektedir (153). 

Sonuç olarak sporun kişilik, sosyal, sağlık ve eğitim fonksiyonlarının, İslam’ın 

ilke ve uygulamaları ile bir çelişki oluşturmadığı, anılan fonksiyonları açısından 

tamamıyla örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

6.2. Öneriler 

Sporun tüm fonksiyonları ile İslam’ın genel hedeflerinin, hem İslam dininin 

mensuplarına spora bakış açısından doğru bilgiye ulaşma hem de bilim dünyasına 

olumlu katkı sunması bakımından daha kapsamlı çalışmalara yer verilmelidir. 

Spordaki değerler dizisinin ve bunların kullanımının erken yaşlarda kazanıma 

dönüşmesi ile bireyde bir yaşam biçimi haline gelebilmesi için, mutlak surette ailelerin, 

eğitimcilerin ve yöneticilerin gerekli imkân ve şartları sağlayarak spora ulaşımı 

kolaylaştırmaları ve spora teşvik etmeleri önem arz etmektedir (150). Bu açıdan, Spor 

ahlakına sahip olunması ve sporda ahlaki eylemlerin kazanılması adına; geleceğin 

sporcuları, antrenörleri, hakemleri, spor yazarları ve taraftarların eğitileceği, eğitimde 

spora ve sporda eğitime daha çok özen gösterilmeli ve spora tüm fonksiyonları ile 

eğitim-öğretim kurumlarının müfredatlarında etkin bir şekilde yer verilmelidir (164). 

Sporun insan bedeni ve zihin gelişimine katkısı, kişinin kendini disipline etme 

becerisi ve toplumsal kaynaşmayı sağlaması, sağlık fonksiyonu ve bunların İslam’ın 

genel ahlak kurallarına aykırı bulunmayan spor ve sportif faaliyetler ile örtüştüğü 

görülmüştür. İnanan insanların örneği olan, Hz. Muhammed (sav)’in de birçok sporu ve 

sportif faaliyetleri bizzat icra etmesi ve tavsiye etmiş olması, tüm dindar çevrelerce spor 

faaliyetlerinin özendirilmesi, yaygınlaştırılması, gençliğin korunması ve yetiştirilmesi 

bakımından önem arz etmektedir (165). 
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EKLER 

 

EK-1: Çalışmada Atıf Yapılan Ayetler 

 

* Tin Suresi: 95/4. 

* Necm Suresi: 53/39. 

* Nisa Suresi: 4/32. 

* Al-i İmran Suresi: 3/29. 

* Ankebut Suresi: 29/45. 

* Maide Suresi: 5/32, 87, 90, 91. 

* Kasas Suresi: 28/26, 77. 

* Hücurat Suresi: 49/10, 13. 

* Enfal Suresi: 8/60. 

* Bakara Suresi: 2/195. 

* Yasin Suresi: 36/68. 

* En’am Suresi: 6/125. 

Not: Yukarıdaki tabloya göre araştırmada sayısal olarak 12 sure ve 17 ayetten 

yararlanılmıştır. 
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EK-2: Çalışmada Atıf Yapılan Hadis Kaynakları ve Numaraları 

 

* Ebu Davud. Sünen-i Ebu Davud. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: Libas 4078. Hadis. 

* Buhari M. Câmiu’s-Sahîh. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: Cihad 56/59, Rikak 

1.Bab, Edeb 76.Bab Hadisleri. 

* Hanbel b. A. El-Müsned. V. Cilt. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: 411. 

* Hanbel b. A. El-Müsned. VI. Cilt. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: 437. 

* İbni Mace. Sünen-i İbni Mace. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: Tıbb 10. Et'ime 50. 

ve 51. Hadis. 

* Tirmizi M bin İ. Sunenu’t-Tirmizi. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: 22/1700. Hadis. 

* Müslim H. Sahihu Müslim. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: Hac 1666, İmare 1917, 

Cihad ve Siyer 1807, Kader 2664, Mesâcid 662, İmare 1919. Hadis. 

* Buhari M. Sahih-i Buhari. İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981: Cihad ve Siyer 77. Bab,  

Cihad ve Siyer 78. Bab, Buhari, Edep 84. Bab,  Cihad ve Siyer 56. Bab. 

* Nevevi. Riyazü’s- Salihin. Çeviren: Tuna B, Konya, Konevi Yayınları, 5. Baskı, 

2013: 21/1. 

* Taberani. Mu'cemu'l-Evsat, VIII. Cilt. Kahire, Darul Harameyn, 1995: 174. 

* Suyuti. Fethu'l-Kebir, 1. Cilt. Beyrut, Darul Fikr, 2003: 56. 

* El-Heysemî. Mecmau’z-Zevâid, 5. Cilt. Beyrut, Hicri 1412, Darul Fikr: 136. 

* Tayalisi. El-Müsned. Beyrut, Dârü’l Kütübi’l İlmiyye, 1985: 2096. Hadis. 

 

Not: Yukarıdaki tabloya göre araştırmada sayısal olarak 27 hadisten yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 


