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Özet 

Sportif faaliyet sağlığın korunması için en etkili sebeplerden biridir. Çalışmanın yorgunluğunu ve 

hayatın tek düzeliğini unutturacak çözümler aramak sosyal hayatın ihtiyaçlarındandır; oyun ve 

eğlence de bunun yollarından biri olduğu söylenebilir. İslam dini, özelde bireye fiziksel güç ve 

maharet kazandıran, genelde ise topluma faydası dokunan her tür spor faaliyetine izin vermiş, 

tavsiye ve teşvik etmiştir. Farklı düşüncede, farklı inançta ve farklı çizgide olan insanları bir 

araya getiren, yer yer sevindiren, yer yer eğlendiren ve yer yer de ağlatan, önemli bir unsur 

olmaktadır. Sportif faaliyetlerin vücuda faydası olduğu gibi aynı zamanda kişiyi 

sosyalleştirmektedir. Bu çalışmada İslâm dininin tavsiye ve teşvik ettiği sportif faaliyetler ile bazı 

spor dalları incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Bedeni Hareketler, Sportif Faaliyetler, İslam 

 

                                                 
* osman-oral@hotmail.com 



32                                                                                              Osman ORAL

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 7/1 January 2014 p. 31-42 

Giriş 

İslâm’da teşvik edilen sporun çok değişik gaye ve faydaları olduğu belirtilebilir. Bir 

taraftan müslümanların ibadetlerine ve diğer görevlerine daha kuvvetli bir arzu ile sarılmalarına 

sebep olur. Diğer taraftan yine onların yurt savunmasına topyekün hazırlıklı olmalarını sağlar. 

Oyunun kişinin evine huzur ve neşe te’min etme gibi bir faydasının bulunması, hayatla ya da 

düşmanla vereceği mücadale için kişiye tecrübe kazandırma gibi bir özelliğinin bulunması, 

kişinin oyunla elde edeceği yetenekleri uygulama eğitimi yaparak bu mücadeleye bizzat 

hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla İslâm’da ibadetlerin fizikî boyutunun olması bedenî 

faktöre verilen önemin açık göstergesidir. Namazdaki bedeni hareketler ve Hac ibadetinde tavaf, 

sa’y, arafat başta olmak üzere tatbikatını sünnetin belirlediği birçok ibadette manevî yönün yanı 

sıra şeklî ritüellerin de bulunması insan sağlığı ve zindeliğinin ne kadar önemli olduğuna bir 

işareti kabul edilebilir. İlâhî teklifler yani emir, nehiy ve ibadetler kulların dünya geçimi ve 

âhirete yönelik faydaları ile iki dünya mutluluğuna ulaştıran sayısız hikmetler içerir. İlâhî emirler 

rahmet, ihsan, şifâ, deva, kalplere gıda, zâhir ve batına zinet, kalp ve bedene hayattır.1 Namaz, 

kul ile Rabbi arasında yakınlığı da sağlar, hayır fiillerin hepsini içerir. Organların en selâmetli 

hareketleri namazdadır. Hac ve namazdaki beden hareketleriyle kişi idmanlı ve hazır hale gelir. 

“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın”2 âyeti idman ve 

sportif faaliyetlerde bulunarak çağın gerisinde kalmayın, bedeni ve fiziki kuvvetinizi idman ve 

sporla zinde tutun anlamında anlaşılabilir. Çünkü cihad yapmak için eski dönemlerde güç, 

kuvvet, ok, mızrak, kalkan ve savaş atları gerektiği gibi bu dönemde de güç, kuvvet, silah, tank, 

uçak, gemi, helikopter ve tüfek gerekmektedir. Bu da ancak sportif faaliyetlerle mümkündür. 

“Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı”3 

âyetinde Allah başa geçecek yöneticinin bilgili ve bedenen güçlü olmasına işaret etmektedir. 

Çünkü düşmanı alt etmede işe yarayan şey, güzellik ve boy uzunluğu değil beden gücüdür. Bu da 

ancak sportif faaliyetlerle mümkündür. 

                                                 
1 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, haz. Sabri Hizmetli, y.y., Ankara 1981, s. 297. 

2 Enfal, 8/60. 

3 Bakara, 2/247. 
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Spor, vücuttaki fazlalıklardan meydana gelebilecek rahatsızlıkları gidermek için en etkili 

sebeplerden biridir. Böylece spor insanın sağlık, zindelik ve mutluluğuna hatta üretimine 

sağladığı katkıyla artık bir yaşama biçimi olarak kabul edilmektedir. Sportif faaliyetler/harekât-ı 

riyâziyye, vücudu ısıtır, bedendeki fazlalıkları dışarı atar, uzun zaman geçse bile vücutta 

lüzumsuz şeyler birikmez, vücudu hafiflik ve dinçliğe alıştırır, iştahı açar, mafsalları sertleştirir, 

pazuları ve lifleri kuvvetlendirir, zamanında ve normal ölçüler içinde yapıldığı zaman, bazı 

hastalıklardan korur. Herhangi bir organ ki idmanı çok yaparsa kuvvetli olur, bilhassa sporun türü 

bunda etkili olur. Zira çok ezber yapan kimsenin hafızası kuvvetlenir, çok düşünenin düşünme 

gücü artar, her organın kendisine mahsus idmanı vardır. Gönlün sporu okumaktır, okumaya 

gizlice okumaktan, seslice okumaya doğru yavaş yavaş başlamalıdır. Kulağın idmanı, sesleri ve 

sözleri yavaş yavaş hafiften yükseğe doğru duymalıdır. Gözün idmanı ise ince yazıdır. Yürüme 

sporu da yavaş yavaş, azar azar başlamalıdır. Bedeni hareketler yenilen gıdalar hazmedildikten 

sonra yapılmalıdır. Bu hareketler yaklaşık beş-altı saat veya daha az yahut daha çok yapılabilir. 

İnsanların mizacına ve yediği yemeklere göre zaman değişebilir.4 Sporun ruhunda centilmenlik 

olduğundan insanları birleştirme, aynı duygu ve düşünce çatısı altında toplamada etkili yere 

sahiptir. Spor, bütün çeşitleriyle centilmenlik yörüngeli olmak durumundadır. Yerinde ve 

zamanında yapılan sportif faaliyetlerin vücuda faydası olduğu gibi aynı zamanda, kişiyi 

sosyalleşmesi de gözardı edilmemelidir.  

Dolayısıyla farklı düşüncede, farklı inançta ve farklı çizgide olan insanları bir araya getiren, 

yer yer sevindiren, yer yer eğlendiren ve yer yer de ağlatan, önemli bir unsur olmaktadır. 

 

A. Oyun Çeşitleri 

Çoğunlukla oyunlar gayeli, oyalayıcı ve zararlı olmak üzere üç grupta incelendiği görülür.  

Gâyeli oyunlar, gerek çocuklar ve gerekse büyükler için teşvik edilmiştir. Erkekler için atış, 

yüzme, ata binme; kızlar için bebeklerle oynama, elişi ve ev işleriyle ilgili oyunlar gibi.  

Oyalayıcı oyunlar, çocukların hoş vakit geçirmelerine yadımcı olan oyunlardır. 

Yasaklanmış cinsten olmamak şartıyla meşgul edip eğlendirici, eğitici her çeşit oyundur. 

                                                 
4 Ali Rıza Karabulut, Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi, Kayseri, 1997, I/81. 
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“Toprak, çocukların ilkbaharıdır”5 hadis rivâyetiyle, baharda her çeşit canlının yayılıp 

eğlendikleri gibi, çocukların da toprak üstünde dağılıp oynayacakları oyunu teşvik etmiş 

olmaktadır. Bir kısım hayvanlarla ve bilhassa kuş ve köpeklerle yapılacak oyunlar da bu 

çeşitdendir.  

Zararlı oyunlara gelince, bunlar dinen yasaklanmış olan kumar, uğursuzluk çıkarma, 

bahisli müsabakalar gibi oyurlardır. Gayeli ve oyalayıcı oyunların kumar bulaşığı veya yenilen 

tarafın zararı telafi etmesi gibi durumlarda kumara dönüşmesi de sözkonusudur. Hele hele 

çocukların bu tür oyunlardan uzaklaştırılması istenmiş: “Çocuğunu cevizle kumar oynar görüp de 

kulağını çekmeyen anne-babanın kırk gün namazı kabul edilmez”6 buyrulmuştur.  

Eğlence, oyun ve sportif faaliyetlerde temel ölçü, İslâmın inanç ve ibâdet ilkelerine aykırı 

olmamasıdır. Hadiste: “Allah’a taatten alıkoyan her eğlence bâtıldır”7 buyrulmuştur. Bunun 

yanında, İslam’ın bir yasağının çiğnenmesine, bir buyruğunun terkedilmesine yol açan bütün 

oyun ve eğlencelerin yasak olacağı açıktır. Kumarın her türlüsü yasaklandığı için, içerisinde 

kumar bulunan her türlü oyun da yasaklanmıştır. Bu temel ölçü yanında genel duruma, oynanan 

oyunun zaman ve zeminine, tarafların özel konum ve durumlarına ve oyun-eğlencenin 

mahiyetine göre ek ölçü ve tavsiyeler söz konusu olabilir. Kumara bulaştırılmadığı, gerek Allah’a 

gerek âile ve topluma karşı görevler aksatılmadığı, o sırada daha önemli ve gerekli bir şey ihmal 

edilmediği sürece futbol, voleybol, bilardo, tavla gibi oyunların oynanmasında dinen bir sakınca 

olmadığını söylemek mümkündür. 

Namaz kılmak; iman sağlığı, dünya ve âhiret mutluluğunun kazanılmasından başka; vücut 

sağlığını koruma ve vücuttaki fazlalıkları yakma açısından en faydalı koruma sebeplerinden en 

iyilerindendir. Namaz bilinen hareketleri sebebiyle, müzmin hastalıkların bir çoğuna engel olur. 

Namaz; beden, ruh ve kalbe tesir eden en etkili şeylerdendir. Oruç tutmak ise, sağlığı koruyucu, 

vücudu ve nefsi kuvvetlendirici sebeplerden biridir. Cihad ve cihad yolunda meydana gelen 

umûmî hareketler de kuvvet kazanmanın en büyük sebeplerindendir. Hac ibadeti de spor 

yapılmasını gerekli kılan bir ibâdet türüdür. Sporun insan hayatındaki yeri ve önemi bugün genel 

kabul gören bir gerçektir ve sağlıklı bir yaşam için spor ve egzersiz yapmak zorunlu 

                                                 
5 Nureddin el-Heysemî, Mecmau'z- Zevaid ve Menbau'l Fevaid, Beyrut, trs., VIII, 159. 

6 Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslâmiyye, Terc:Y.Vehbi Yavuz vd. İstanbul, 1994,.IV/375. 

7 Buhari, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, İsti’zan 52 
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görülmektedir. Modern Tıp, fizik tedavi başta olmak üzere birçok hastalıklar için artık çeşitli 

egzersizleri ve spor yapmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber kendi zamanında geçerli ve İslâmın 

ruhuna aykırı olmayan spor hareketlerinden bazılarını bizzat kendisi de yapmış ve bazılarının 

yapılmasını teşvik ve tavsiye etmiştir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 

B. Atletizm (Yürüme - Koşu) 

Rivâyetlerde yürümenin tavsiye edildiğine, ashabın da buna önem verdiğine şahit 

olmaktayız.8 Yürüme, her yaş ve seviyedeki insanın yapabileceği bir spordur. “İki hedef arasında 

koşan kimsenin her adımı için bir hasene (iyilik) mevcuttur, ok yarışı yapın, vücutça sertleşin, 

yalın ayak yürüyün”9 Hz. Peygamber’in eşi Hz.Âişe ile zaman zaman koşu yarışı yaptığı, bu 

şekildeki yarışları teşvik ettiği ve sahabenin de bu tür yarışmalar yaptığı bilinmektedir. Bir 

defasında yarışı Hz. Ayşe, diğerinde de Hz. Peygamber kazanmış “Bu, önceki koşuya bedeldir, 

ödeştik”10 buyurmuştur. 

 

C. Güreş 

Câhiliye döneminde bilhassa panayırlarda yaygın bir şekilde güreş müsabakaları yapılırdı. 

Ukâz panayırındaki güreşleriyle tanınan Hz. Ömer, şanssız bir gününde Hâlid b. Velîd ile 

karşılaşmış ve güreş sırasında bacağı kırıldığı için yenik sayılmıştı (Fayda, s. 91). İslâm 

kültüründe güreşin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin Hz. 

Peygamber’in huzurunda güreşmişler, Hz. Peygamber de Hz. Hasan’ın tarafını tutmuş, sebebi 

sorulunca: “Cebrâil Hüseyin’e yardım etmektedir, ben de Hasan’a yardım etmeyi seviyorum”11 

cevabını vermişti. Mekke’nin ünlü pehlivanı Rükane b. Abdi Yezid, müslaman olmak için, 

kendine göstermesi gereken bir mucize olarak, güreşmeyi ve güreşte kendisini yenebilmesini şart 

koşar. Hz. Peygamber de teklifi kabul eder ve pazularından son derece emin olan Rukane’yi 

fevkalade şaşırtan bir sonuç olur, güreşi kaybeder. Hz. Peygamber’in çok güçlü bir müşrik olan 

                                                 
8 Muhammed el-Cezeri İbnü’l-Esîr, en-Nihaye fi Garibi'l-Hadis ve'l-Eser, Beyrut, trs., V/118 

9 Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, V/136. 

10 Bkz.Ebu Davud, es-Sünen, Çağrı Yay, İstanbul, 1981, Cihad 68 

11 İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, İstanbul, trs., VII/150 
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Rükâne ile güreşip onu yenmesi ve belki de bu sebepten olsa gerek güreşin bir Osmanlı sporu 

haline gelmesi sebebiyle onun milli bir spor olduğu söylenir. Hz. Peygamber’in, asıl pehlivan ve 

güçlü kimsenin güreşte başkalarını yenen değil öfkelendiğinde kendini tutan kimse olduğunu 

ifade eden hadisi de12 yine güreşle ilgilidir. Tam anlamıyla ata sporu olarak adlandırılmaya lâyık 

olan güreş, hem amatör hem profesyonel olarak teşvik edilmektedir.13 

 

D. Atıcılık ve Ok Atma 

“Düşmanlarınıza karşı elinizden geldiğince kuvvet hazırlayın”14 âyetindeki kuvveti, Hz. 

Peygamber o zamandaki önemi itibariyle “remy” ok atma olarak açıklamış, çarşıda ok yarışı 

yapan Eslemoğullarından bir grupla karşılaşınca onlara: “Ey İsmailoğulları, atın. Zira atalarınız 

atıcı idiler. Atın, ben falan kabileyi tutuyorum” deyince öbür taraf atıştan vazgeçmişti. “Ne oldu, 

niye atmıyorsunuz?” diye sordu. “Nasıl atalım, siz öbür tarafı tutuyorsunuz!” Bunun üzerine: 

“Atın! Ben, hepinizi, her iki tarafı da tutuyorum”15 diyerek atıcılığını ve biniciliğini sevdiğini 

açıklamıştır.   

 

E. Binicilik ve At-Deve Yarışı 

Hz. Peygamber’in devamlı teşvik ettiği, kazananlara zaman zaman maddi ödül verdiği, 

çoğu kere bizzat iştirak ettiği sportif faaliyetlerden biri de binicilik ve yarışlardır. Kendisi de 

bizzat bu yarışmalara katılmış,16 “Kim iki at arasına, geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü 

at dahil ederse, bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olunan atı dahil ederse bu kumar 

olur.”17 buyurararak bu tür yarışlara kumar bulaşığını hoş karşılamamıştır. “Şu üç şeyde armağan 

vardır; Deve yarışı, at yarışı ve ok yarışı”18 diyerek de yarışlarda ödül verilmesini istemiştir. 

Resulullah’ın Adbâ adında bir devesi vardı. Bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi 

                                                 
12 Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108. 

13 Bkz. Abdulkadir Özcan, “Güreş”, DİA, İstanbul, 1996, 14/317-320. 

14 Enfâl, 8/60 

15 Buhari, Cihad 78; Enbiya 12. 

16 Bkz. Ebu Davud, Cihad 67 

17 Ebu Davud, Cihad 69. 

18 Ebu Davud, Cihad 67;Tirmizi, es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1981, Cihad 22. 



İSLÂM’DA TAVSİYE VE TEŞVİK EDİLEN OYUNLAR VE SPORTİF FAALİYETLER                                       37

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 7/1 January 2014 p. 31-42 

üzerinde bir bedevi geldi ve yarışta Adbâ’yı geçti. Bu durum ashabın ağrına gitti. Allah Rasülü 

ashabının üzüntülerini yüzlerinden okuyunca şu açıklamayı yaptı: “Yeryüzünde, yükselttiği 

herşeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır.”19 

 

F. Satranç 

Altıncı yüzyılda Hindistan'da doğan satranç oyununun, tüccarlarla İran'a geçtiği, yedinci 

yüzyılda Araplar İran'ı alınca satranç Arap topraklarında yayılmaya başladığı yani sahabe 

döneminde ortaya çıktığı bilinmekte, İbn Abbas, İbn Zübeyr, Ebu Hureyre ve Said b.el-

Müseyyeb (r.anh)’ın satranç oynadıkları rivâyet edilmektedir.20 Satranç, dikkat isteyen, doğru 

düşünme ve hesaplama yeteneğini geliştiren, sabırlı olma, buluş yapma ve hayal kurma gücü 

veren, ölçülü ve soğukkanlı davranmayı, insana sorumluluk bilinci aşılayan bir oyundur. Bazı 

İslâm âlimlerine göre satrancın mubah sayılması için dört şartın mevcut olması gerekir: 

1. Satranç oynayanlar, oyuna dalmak suretiyle namazın gecikmesine meydan vermemelidir. 

2. Satranç kumara yol açacak şekilde para ve benzeri bir menfaat karşılığında 

oynanmamalı, yani kazanan ve kaybeden birşey alma şartını koşmamalıdır. 

3. Oynayanlar, oyun esnasında dillerini kötü sözlerden yalan, gıybet ve küfürden 

sakındırmalıdır. 

4. Satranca alışan kimseler, ondan vaz geçemeyecek kadar müptelâ olmamalıdır. Şu halde, 

bu görüşe göre, ölçüyü kaçırmamak, ibadetlere mâni olmamak ve günahlara vesile kılınmamak 

şartıyla, satranç mubah görülmektedir. Hanefi mezhebinde satranç ile tavla genellikle birlikte 

değerlendirilmiş ve aynı hükme tabi tutulmuştur. Boş eğlence olacağı düşüncesiyle oynanması 

mekruh karşılanmıştır.  

Buna karşılık Şafii mezhebi âlimleri, kavramayı keskinleştirmesi, muhakemeyi 

güçlendirmesi, savaş taktiklerine ve hilelerine alıştırması itibarıyle eğitici olduğu ve bu yönüyle 

atıcılık ve biniciliğe benzediğini ileri sürerek satranç oynamaya ruhsat vermişlerdir.21 

                                                 
19 Buhari,  Cihad 59; Ebu Davud, Edeb 9. 

20 Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslâmiyye, IV/376. 

21 Bkz. Ali Bardakoğlu, İlmihal, TDVakfı Yay, II/121. 
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G. Yüzücülük 

Çocukluğunda yüzmeyi de öğrenen Resûl-i Ekrem atıcılık, binicilik ve koşunun yanı sıra 

yüzmenin de öğrenilmesi ve öğretilmesini teşvik etmiş, hatta bir babanın evladına karşı 

vazifelerinden söz ederken onları helâl rızıkla besleme, yazıyı öğretme yanında atıcılık ve yüzme 

öğretmeyi de zikretmiştir.  

Bu teşvikler sonucudur ki sahabiler arasında bu tür faaliyetlerin oldukça yaygın olduğu, Hz. 

Ömer’in de gerek hutbelerinde Medine halkına, gerek mektup ve talimatlarında diğer bölge 

halklarına ve ordu kumandanlarına atıcılık, binicilik, yüzme, koşu gibi eğitici ve yetiştirici sportif 

faaliyetlere önem verilmesini, bunların çocuklara öğretilmesini istediği rivayet edilir. 22 

 

H. Avlanma 

Av; yabani, insandan kaçan ve normal yollarla elde edilemeyen hayvanı yakalamayı ifade 

eder. Eti yenen hayvanların eti için, eti yenmeyen hayvanların ise deri, kıl ve diş gibi cüzlerinden 

yararlanmak ya zararlarından kurtulmak için avlanması kural olarak câiz görülmüştür.  

Yeryüzündeki bütün mahlukata karşı şefkat ve merhamet beslenmesini, Allah’ın yarattığı, 

fıtratın ve güzelliklerin korunmasını emreder. Bu sebeple, hiçbir fayda sağlamaya yönelik 

olmayan ve sırf hayvanlara eziyet vermek ve bu yolla eğlenmek için yapılan avlanma İslâmi 

ilkelerle bağdaşmaz. Hadiste “Kim bir serçe kuşunu boş yere öldürürse, o kuş kıyamet günü 

Allah’a şikâyette bulunarak der ki: Yâ Rabbi! Falanca kişi hiçbir yarar gözetmeden beni boş yere 

öldürdü!23 buyrulup, canlı bir varlığın hedef edilmesi yasaklamıştır.  

Bunun yanında spor ve benzeri amaçlarla ava çıkmak da câiz görülmüş, fakat bazı âlimler 

asıl amacın dışına çıkıldığı ve merhamet duygularını incittiği için bunu mekruh görmüşlerdir. Bir 

yarar gözetmeksizin ve hayvanlara eziyet için avlamak ise câiz değildir. Yiyecek bir şey 

bulamayan kişinin karnını doyurmak ve yaşamak niyetiyle av araması normaldir. İslâm âlimleri 

böylesi durumlarda şu şartların da olmasını ileri sürerler.  

                                                 
22 Tirmizi, Fedailu’-Cihad 11; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, Şuabu’l-İman, Beyrut; trs., VI/401. 
23 İmam Şevkani, Neylül evtar min esrari müntekal ahbar, Beyrut, trs., VIII/155-56 
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* Av yapan kişinin dinen hayvan kesimine ehil olması gerekir. Avcının ava niyet etmiş 

veya avın üzerine avcı hayvanın salınmış olması gerekir.  

* Avlananın silahını kullanırken veya avcı hayvanı salarken Allah’ın ismini anması 

gerekir.24   

* Hayvana vurulan âletin keskin tarafından vurulması gerekir; Sahabeden Adi b. Hatim 

mi’rad denilen bir ucu keskin-delici, diğer ucu küt bir âletle yaptığı avın hükmünü sorduğunda 

Allah Rasülü şöyle cevap vermiştir; “Eğer keskin yeri ile vurduysan ye, küt tarafı ile vurduysan 

yeme, çünkü darbe ile vurulup öldürülmüştür. 25 

Kasaptan et alabilecek mâli durumu iyi olup da ava çıkıp hayvan öldürmek câiz 

görülmemiş, kul hakkına teâlluk eden meselelerden sayılmıştır.26 Maddi imkanı iyi olan bazı 

kişilerin Allah rızası için şunu yap dediğinde gitmediği ve yapmadığı halde çoluk çocuğunu 

ihmal edip saatlerce, günlerce ava gidip zevkine hayvan öldürdükleri görülmekte, böyle kişilerin 

ilâhi adalet gereği dünya hayatlarında hep perişan olduklarını müşahede edilmektedir. 

Hayvanların insanlar üzerindeki haklarına riâyet edilmediği takdirde onların kıyâmet günü 

şikâyetçi olacakları da belirtilmektedir. Karga, çaylak, akrep, fare ve yılan vb. insanlara ve hay-

vanlara zararlı olanlar hariç, diğerlerinin keyfi bir şekilde öldürülmesi yasaklanmıştır. Hadiste 

zevk için hayvan öldüren avcının kalbinden şefkat ve merhamet duygularının azalacağı için “Av 

peşinden koşan gaflete düşer.” 27 buyrulmuştur. Deniz avının insanlara faydası olması durumunda 

âyetlere göre genel olarak deniz avı helâl olmakla birlikte “Ameller niyetlere göredir”28 hadisi 

uyarınca geçim için avlanıyorsa mübah; çoluk çocuğun yiyeceğini bol olarak tedarik için 

mendup, zaruret halinde hayatta kalmak için vacip, oyalanmak için mekruh, her hangi bir niyet 

olmaksızın vakit geçirmek ve eğlenmek için olursa haramdır. Çünkü faydasız yere hayvana eziyet 

vermek yasaktır.  

Yukarıda sayılan spor dallarından her biri, hem geliştirici hem de geleceğe hazırlayıcı 

olması itibariyle tavsiye edilmeli ve desteklenmelidirler. Hatta imkân elverdiği nispette hiçbiri 

                                                 
24 Bkz. Maide, 5/4. 

25 Bkz. Maide, 5/3. 

26 Bkz. Müslim, Birr 60; Tirmizî, Kıyâmet 2. 

27 Ebu Davud, Sayd 4; Nesâi, Sayd 24 

28 Buhârî, Bedü’l-Vahy 1; Müslim, İmare 155. 
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aksatılmadan hepsine aynı ölçüde ehemmiyet verilmelidir. İslâm âlimlerine göre oyunların ve 

spor dallarının mübah (serbest) olabilmesi için dört şart vardır:  

1- İbadetlerin özellikle namazın geçmesi veya gecikmesine sebep olmamak.  

2- Hiçbir menfaat beklememek.  

3- Oyun esnasında dilini kötü sözden korumak.  

4- Asli görevleri aksatmamak (dersten kaçarak, yapması gereken işini bırakarak vb. gibi) 

kaydıyla normal dinlenme, eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına varan alışkanlık haline 

getirmemek. Bu şartlar her oyun için geçerlidir.  

Hz. Peygamber’in sporla ilgili teşvik ve tavsiyeleri hadis kaynaklarında yer alır. Meselâ 

yorgunluk hissinin giderilmesi için günümüzde de önerilen hızlı bir tempoda yürüme tavsiye 

edilir. Ayrıca atıcılık, binicilik, yüzme, koşuculuk ve güreş gibi sporlar teşvik edilir. Hz. 

Peygamber bir hadisinde her müminin hayırlı olduğunu, ancak güçlü müminin zayıf müminden 

daha hayırlı ve Allah’a daha sevimli geldiğini belirtir29 ve inanan insandan kendisine yarar 

sağlayacak şeyler konusunda hırslı olmasını ister. Burada güçlülük fizik, irade ve mal açısından 

yorumlanabilir. Çünkü fizyoloji ve irade yönünden güçlü olan kimse gerektiğinde kişiliğini, dini, 

vatanı gibi değerlerini daha iyi savunur, yaptığı işleri özenerek yapar, ibadetini yüksünmeden 

yerine getirir.  

Sporun önemli yararlarından biri de özellikle enerjisini sporla değerlendiren gençleri 

genellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutmasıdır. İslâm dininin içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş gibi 

zararlı alışkanlıkları yasakladığı dikkate alınırsa bu tür kötülüklere karşı koruyucu bir işlevi olan 

spor faaliyetlerinin dinen de makbul sayılması gerektiği ortaya çıkar.  

Spor yaparken veya bir spor galibiyetini kutlarken çevreye, tabiata ve cana zarar 

vermemek, insanları rahatsız etmemek spor ahlâkı bakımından olduğu gibi İslâmî açıdan da 

gereklidir. Gecenin geç saatlerine kadar taşkınlığa varan sevinç gösterilerinde bulunmak, silâh 

atmak, mala zarar vermek spor adına mâzur görülemez. Spor aracı olarak silâh kullanmanın 

gerektirdiği birtakım sorumluluklar vardır. Toplum içine çıkıldığında kimsenin rahatsız 

                                                 
29 Müslim, es-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Kader 34. 
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edilmemesi, tâlim yaparken başkalarına ve çevreye zarar verilmemesi, canlıların hedef diye 

kullanılmaması gerekir. 30 

 

Sonuç 

Sportif faaliyetlerde bulunan çocuklar gelişkin, sıhhatli ve açık; spor yapan delikanlılar, 

gürbüz, mevzûn, dengeli ve mülâyim; hareket eden yaşlılar, sıhhatli, zinde ve yumuşak 

olmaktadırlar. Oyun çeşitlerinden atıcılık, binicilik, yüzücülük, koşuculuk; nesilleri, ilerideki 

mücâdeleye hazırlaması itibariyle ihlas ve samimi bir niyet sayesinde ibadet sayılacağından, 

diğer sporlara nispeten daha ehemmiyetlidirler. Evet, atıcılık bu cemaatın eğlencelerinin en 

hayırlısı, yüzücülük ve binicilik de ısrarla bu topluma tavsiye edilen hususlardandır. Nasıl 

olmasın ki, karada, havada, denizde, sürücü, sevk edici ve uçucuya sahip olmayan devletler vatan 

ve milletlerinin, varlık ve bekâsı adına en mühim bir unsuru kaybetmiş sayılırlar. Bunlara sahip 

olanlar ise, milletlerinin geleceğini bir bakıma teminat altına almış olurlar.  Judo, karate, 

tekvando gibi sporlar eskiden olmadığı için, bahsedilen spor dalları kadar teşvik görmemiş ve 

ismen zikredilmemiş ise de, ahlâkî prensiplerimiz açısından, her hangi bir mahzur ve ölüm 

tehlikesi bahis mevzu olmadıktan sonra, her zaman tavsiye edilebilir. Hele bütün bir tarih boyu 

asker olarak yaşamış bir millet için ve bilhassa günümüzde, bu sporların ehemmiyeti münâkaşa 

götürmeyecek şekilde açıktır. Bundan başka, vakit israfına sebep olmayan ve günah sayılmayan 

oyunların, çocuklara tavsiye edilmesinde de, herhangi bir sakınca yoktur. Yasaklanmış oyunlar 

ise, ne çocuklar ne de büyükler için katiyen tavsiye edilemez.  

Bütün kumar çeşitleri ve şans oyunları, yasaklanmış eğlencelerdir. Ancak İmamı Şâfiî, para 

karşılığı olmadığı takdirde, satrancı tecviz etmişlerdir. Yani Şafii mezhebi âlimleri, kavramayı 

keskinleştirmesi, muhakemeyi güçlendirmesi, savaş taktiklerine ve hilelerine alıştırması itibarıyle 

eğitici olduğunu ve bu yönüyle atıcılık ve binicilğe benzediğini ileri sürerek satranç oynamaya 

ruhsat vermişlerdir. Bugün toplumumuzda rağbet gören ve uygulanan bütün spor dalları, Hz. 

Peygamber zamanında yoktu. Her kişinin, bünyesine uygun bir spor dalı ile uğraşmasına hiçbir 

dinî engel bulunmamaktadır. Ancak bu sportif faaliyetler yapılırken dinî görevleri aksatıcı, ilmî 

ve meslekî çalışmaları engelleyici, ahlakî değerleri zedeleyici olmamasına dikkat edilmelidir.  

                                                 
30 Nebi Bozkurt, “Spor”, DİA, İstanbul, 2009, 37/418-421. 
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Ömrün kıymetli bir hayat sermayesi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan sportif 

faaliyetlerin kişinin dünyasına ve ahiretine faydalı olmasına dikkat edilmesi de gerekmektedir. 
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