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ı6) anlamındaki hadisler, Hz. Peygam
ber'in yerleştirmeyi amaçladığı sosyal dü
zenin ahlaki niteliğini vurgulayan zarif 
ifadelerden bazılarıdır. 

Çeşitli zarar ve sıkıntılardan bütünüy
le kı.ırtulmak mümkün olmadığındanha
dislerde, maruz kahnan ezalar karşısın
da sabırlı ve metanetli olmanın önemi
ne de işaret edilmiştir (Bu harf, "E de b", 
ı 10 ; "Enbiya'", 27 ; Müslim, "Fiten", 23 ). 
Baba- evlat arasındaki duygusal ilişkiyi 
vurgulaması açısından ilginç olan bir ha
dist~ Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin Fatıma 
üzerine evlenmesi için yapılan bir girişi
me kesin bir tavırla karşı çıkarken, "Çün
kü Fatıma benden bir parçadır ; onu en
dişelendiren beni endişelendirmiş olur ; 
ona eza veren bana da eza vermiş sayı

lır" demiştir (Bu harf, "Nikah", ı 09; Müs
lim, "Feza'ilü'ş-şal_ıabe", 93 , 94) 

Birçok hadiste yollarda, sokaklarda, 
evlerin önünde geçişi zorlaştıran. insan
ları rahatsız eden şeylere, söz ve davra
nışlara da eza denilmiş, konunun öne
minden dolayı bazı hadis kitaplarında 

"İmatatü'l- e~a 'ani ' t-tari~" ( rahatsızlı k 
veren şeyl eri yoldan kaldırmak) başlığı

nı taşıyan bablara yer verilmiştir. Neve
vi ŞerJ:ıu Müslim'de (XVI, 17ı) el-01-
mi'u·.ş-.şaJ:ıfJ:ı'teki başlıkla ilgili açıkla
masında bu hadislerin gelip geçeniere 
sıkmtı veren ağaç, dikenli dal, geçişe en
gel plan taş, tiksinti veren pislik ve süp
rüntü gibi nesnelerden yolları temizle
menin önemini ortaya koyduğunu belir
tir ve, "Burada genel olarak müslüman
lara yararı dokunan, ayrıca onları zara
ra uğramaktan koruyan her türlü çaba
nın faziletli olduğuna dair bir tenbih var
dır" der. 
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Sözlükte "bildirmek, duyurmak, çağ
rıda bulunmak, ilan etmek" manasında 
bir masdar olan ezan kelimesi terim ola
rak farz namazların vaktinin geldiğini, 
nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde 
müminlere duyurmayı ifade eder. Aynı 
kökten gelen müezzin "ezan okuyan kim
se", mi'zene de "ezan okunan yer" (mi
nare) demektir. Ezan kelimesi Kur'an-ı 

Kerim'de bir yerde "bildiri, ilam" ma
nasında geçerken (et-Tevbe 9/ 3) terim 
anlamında ezana njda kökünün türev
Ieriyle iki ayette (el-Maide 5/ 58; Cum'a 
62/9) işaret edilmiştir. Ezan sözlük an
lamında ve çeşitli fiil kalıplarıyla yedi 
ayette (mesela b k. el-Bakara 2/ 279; el
A' riif 71 167 ; el-Hac 22 / 27), müezzin de 
yine bu çerçevede " çağrıcı , tellal" ma
nasında iki ayette (el-A'riif 71 44; Yüsuf 
12/ 70) yer almaktadır. Hadislerde ise 
ezan kelimesi terim anlamında hem isim 
olarak hem de çeşitli fiil kalıplarıyla sık
ça geçmektedir (bk. \Vensinck, el -Mu'cem, 

"e:;:n'' md.; a.mlf., Mi{tahu künQzi's- sün· 

ne, "e2:an" md.). 
Namaz Mekke döneminde farz kılın

dığı halde Hz. Peygamber'in Medine'ye 
gidişine kadar namaz vakitlerini bildir
mek için bir yol düşünülmemişti. Medi
ne döneminde ise müslümanlar başlan

gıçta zaman zaman bir araya toplanıp 
namaz vakitlerini gpzetirlerdi. Bir süre 
namaz vakitlerinde sokaklarda "es-sa
lah es-salah" (namaza namaza!) diye çağ
rıda bı.ılunulduysa da bu yeterli olmu
yordu. Namaz vaktinin geldiğini haber 
vermek üzere bir işprete ihtiyaç duyul
duğu aşikardı. Bunun için naküs (hıristi

yanlarca şimdiki çan yerine kullanıl an , üze
rine bir çomakla vurularak ses ç ı karılan tah
ta parças ı) çahnması , boru öttürülmesi. 
ateş yakılması veya bayrak dikilmesi şek
linde çeşitli tekliflerde bulunulduysa da 
naküs hıristiyanların , boru yahudilerin, 
ateş Mecüsiler' in adeti olduğu için Re
sülullah tarafından kabul edilmedi. An
cak bu sırada ashaptan Abdullah b. Zeyd 
b. Sa'lebe'ye rüyada ezan öğretilmiş, Ab
dullah da ertesi gün Hz. Peygamber'e 
gelerek durumu haber vermişti. Bunun 
üzerine Resül-i Ekrem Bilal'e ezan cüm
lelerini ezanda ikişer, ikamette ise birer 
defa okumasını emretti. Bu arada Hz. 
Ömer Resülullah'a gelip aynı rüyayı ken
disinin de gördüğünü, ancak Abdullah 
b. Zeyd'in daha erken davrandıgını bil-

dirmiştir (Buhari, "E2:an", ı ; Müslim, "Şa
lat", ı ; Ebü Davüd, "Şalat", 27 ; Tirmizi, 
"Şalat", 25 ; ibn Mace, "E2:an", ı; Nesai, 
"E~an", ! ). Bilal, Neccaroğulları'ndan bir 
kadına ait yüksek bir evin üstüne çıkıp 
ilk olarak sabah ezanını okudu (Ebü Da
vüd, "Şalat", 3). Böylece ezan hicri 1. (622) 
veya bir rivayete göre 2. (623) yılda meş

rü kılınmış oldu. Daha sonra Mescid-i 
Nebevf'nin arka tarafına ezan okumak 
için özel bir yer yapıldı. 

Ezan sünnet yoluyla meşrü kılınmak
la birlikte Kur'an-ı Kerim'deki, "Nama
za çağırdığınızda onu alay ve eğlence ko
nusu yaparlar. Bu davranışları onların 

düşünemeyen bir toplum olmasından 

dolayıdır" (el-Maide 5/ 58) ; "Ey inananları 

Cuma günü namaza çağrıldığı zaman 
hemen Allah'ı anmaya koşun ve a lışve

riş i bırakın" (el-Cum'a 62/ 9) mealindeki 
ayetlerle de teyit edilmiştir. 

Ezan şu sözlerden oluşur: "Ailahü ek
ber" (Allah en büyüktür !dört defa!) ; "Eş
hedü en la ilahe illallah" (AIIah 'tan başka 
tanrı olmadığına şehadet ederim !iki defa i) ; 
" Eşhedü enne Muhammeden resülullah" 
(Muhammed'in Allah ' ın elçisi olduğuna şeha
det ederim !iki defal) ; "Hayye ale's-salah" 
(haydi rıamaza ILki defaj); "Hayye ale'l-fe
lah" (haydi kurtuluşa !iki defa!); "Allahü 
ekber" (Allah en büyüktür Jiki defa!); "La 
ilahe illallah" (AIIah 'tan başka tanrı yoktur). 
Sabah ezanında, "Hayye ale' l-felah"tan 
sonra iki defa, "es-Salatü hayrun mine'n
nevm" (namaz uykudan hayırlıdır) sözü tek
rarlanır ki buna "tesvib" denilir. 
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Hanefi ve Hanbeli mezhepleri ezanda 
Abdullah b. Zeyd'den nakledilen bu la
fızları esas almışlardır. Şafiiler de aynı 
lafızları benimsemekle beraber müezzi
nin her iki şehadet cümlesini önce ya
nındaki kimselerin duyacağı şekilde cıl

çak sesle, sonra da yüksek sesle okuma
sı anlamına gelen "tercf" ilavesinin bu
lunduğu Ebü Mahzüre rivayetini (Müs
lim, "Şalat", 6: Ebu Davüd, "Salat", 28) ter
cih etmişlerdir. Malikfler ve Hanefi mez
hebinden Ebü Yüsuf ile İmam Muham
med ise Abdullah b. Zeyd'den gelen di
ğer bir rivayeti ve Medine halkının uy
gulamasını esas alarak tekbirin ezanın 
başında da iki defa okunacağını söyle
mişlerdir. 

İkarnet sözleri de ezanda olduğu gi
bidir; ancak burada, "Hayye ale'l-felah"
tan sonra "Kad kameti's-salah" (namaz 
başlamıştır) cümlesi iki defa tekrar edilir 
(bk. iKAMET) Şifler'de ise, "Hayye ale'l
felah"tan sonra "Hayye ala hayri'l-amel" 
(amelin hayırlısına geliniz) cümlesi ilave edi
lerek iki defa tekrarlanır. Şif kaynakları
na göre bu ibare başlangıçta ezan met
ninde yer almakta iken Hz. Ömer, müs
lümanların daha çok namaza yönelip ci
hadı terketmemeleri için onu metinden 
çıkarmıştır (Bahranl, VII. 438) . Şif çevre
lerde ikinci şehadet cümlesinden sonra 
iki defa okunan, "Eşhedü enne Aliyyen 
veliyyullah" (Aii'nin Alla h ' ın dostu olduğuna 
şehadet ederim) veya, " Eşhedü enne Aliy
yen emfrü'l- mü'minfne hakka n" (meşru 
devlet başkanının Ali olduğuna şehadet ede
rim) gibi ifadeler Şfa'nın meşhur ve sa
hih rivayetlerinde yer almaz ve ezanın 
sözlerinden sayılmaz. Bununla birlikte 
bu cümlelerin okunınası Şif alimleri ara
sında fiilf bir tasvip görmüş ve yaygınlık 
kazanmıştır. 

Hz. Peygamber ve ilk iki halifesi za
manında cuma günleri sadece hutbe
den önce bir iç ezan okunurdu. Hz. Os
man devrinden itibaren cuma namazı 
için halkın önceden uyarılması amacıyla 
namaz vakti gelince dışarıda da ezan 
okunınaya başlandı. 

İslam'ın şiarı ve müslüman varlığının 
sembolü olarak kabul edilen ezanı ter
ketme hususunda söz birliği içinde bu
lunan müslüman bir şehir veya bölge 
halkına karşı başka bir çözüm şekli bu
lunamadığı takdirde savaş açılmasının 
gerektiğine dair ittifak halinde olan is
lam hukukçuları ezanın dinf hükmü ko
nusunda farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. Hanefi ve Şafif mezheplerindeki ha-

kim görüşe, Malikf ve Şfa'dan İmamiyye 
mezhepleriyle Ahmed b. Hanbel'den nak
ledilen bir rivayete göre ezan okumak 
sünnet-i müekkededir. Şafif mezhebin
deki bir görüşe göre farz-ı kifaye, bazı 
Hanefi alimlerine göre de vaciptir. Han
belfler ise bir yerleşim yerinde ezan 
okunmasını farz-ı kifaye kabul ederler. 
Cuma namazı kılınan yerleşim merkez
leri konusunda Malikfler de bu görüş

tedir. 

Mana ve muhtevası bakımından ezan 
hem namaz hem de islam için bir çağ
ndır. Yani eza n . vasıtasıyla insanlar bir 
taraftan namaza çağrılırken diğer ta
raftan islam'ın üç temel ilkesini oluş
turan Allah'ın varlığı ve birliği, Hz. Mu
hammed'in O'nun elçisi olduğu ve asıl 

kurtuluşun (felah) ahiret mutluluğunda 
bulunduğu gerçeği açıklanmış olur. Yer 
küresinin güneş karşısındaki konumu 
ve kendi çevresinde dönüşü ile namaz 
vakitlerinin oluştuğu göz önünde bu
lundurulduğu takdirde müslümanlarla 
meskün olan her noktada günde beş 
defa okunan ezanın kesintisiz devam 
ettiği. bu ilahf mesajın günün her anın
da yeryüzünden yükseldiği anlaşılır. Hz. 
Peygamber'den nakledilen birçok ha
dis ezanın mana ve önemini dile getir
mekte ve ezan okumanın faziletlerini be
lirtmektedir (mesela bk. Buharl, "E~an", 
4, 9: Müslim. "Salat", 14-18: Ebü Davüd, 
"Şalat", 60). 

Ezan namaz vakti girdikten sonra 
okunmalıdır: vaktinden önce okunursa 
iadesi gerekir. Hanefi ve Şafifler'e göre 
ezanın sahih olması için niyet şart de
ğildir; Malikf ve Hanbelfler ise niyeti şart 
koşarlar. Ayrıca ezan Arapça sözleri ve 
bilinen tertibiyle okunmalıdır. Hanefi ve 
Hanbelfler'e göre ezanın Arapça'dan baş
ka bir dilde okunınası caiz değildir. Şa
fif mezhebine göre ise Arapça bilmeyen 
yabancıların ezanı asıl şekliyle okuyabi
len birinin bulunmaması halinde kendi 
dillerinde ezan okumaları mümkündür. 
Şafii, Maliki ve HanbeiT mezheplerine gö
re ezanda tertip vaciptir; sözlerinin sı

rası değiştirildiği takdirde yeni baştan 
okunınası gerekir. Tertibi sünnet sayan 
Hanefiler'e göre ise sıranın bozulduğu 
yerden alınarak devam edilir. Ezanı er
ginlik veya temyiz çağına gelmiş bir kim
se okumalıdır. Gayri mümeyyiz çocuğun 
okuyacağı ezan geçersizdir. Ayrıca mü
ezzinin ezan sırasında konuşması rnek
ruhtur. Çokça konuşma veya uzunca sus
ma suretiyle ezan sözleri arasına fasıla 
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girmesi halinde ise baştan tekrar edil
mesi gerekir. 

Ezan farz olan namazlar için okunur. 
Camide okunan ezan duyuluyorsa ev
lerde kılınacak namaz için ayrıca ezan 
okunmaz. Ezanın duyulmadığı uzak bir 
mesafede veya yerleşim merkezleri dı
şında bulunanlar da ezan okurlar. Ce
naze namazı ile vitir, bayram, teravih, 
yağmur duası namazı ve farz-ı ayın ol
mayan diğer namazlar için ezan okun
maz. Farz namazlar dışında güneş tu
tulması vb. sebeplerle cemaatle kılınan 
namazlar için Hz. Peygamber zamanın
da ezan okunmamış, müslümanlar, "es
Salate (es-sa ıatü) camiaten" (cemaatle na
maza geliniz) diye çağrılmışlardır (Buha
rl, "Küsılf", 3, 8; Müslim, "Küsılf", 4). Yeni 
doğan bebeğin sağ kulağına hafif sesle 
ezan, sol kulağına da ikamet okumak 
menduptur (Ebu Davüd, "Edeb", ı 08 ; Tir
mizi, "Edil.hl", 17) 

Müezzinin sesinin gür ve güzel olma
sı, ezanı ayakta ve yüksekçe bir yere çı
kıp dinleyenlerin tekrarına imkan vere
cek şekilde yavaş okuması, sesin daha 
güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şe
hadet parmaklarının uçlarını kulakları
na götürmesi veya ellerini kulaklarının 
üzerine koyması, kıbleye yönelmesi, "Hay
ye ale's-salah" derken yüzünü sağa. 

"Hayye ale'l-felah" derken de sola çe
virmesi, dinf hassasiyet sahibi ve abdestli 
olması müstehaptır. 

Ezanı işiten bir müslüman müezzinin 
sözlerini ondan sonra tekrar eder. An
cak, "Hayye ale's-salah" ve "Hayye ale'l
felah "ta bunların yerine "La havle vela 
kuwete illa billah" (bütün değişimler, bü
tün güç ve hareket Allah'ın iradesiyle müm
kündür) cümlesini tekrar eder. Sabah eza
nında ilave edilen. "es-Salatü hayrun mi
ne'n-nevm" cümlesine de, "Sadakte ve 
berirte" (doğru ve haklı söyledin) diye kar
şılık verilir. Ezan okunduktan sonra özür
süz olarak namaz kılmadan camiden çık
mak Hanbelfler'e göre haram, Şafifler'e 
göre de mekruhtur. 

Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygam
ber'in öğrettiği ve şefaatine vesile ola
cağını haber verdiği şu dua okunur: "Al
lahümme rabbe hazihi'd-da'veti't-tam
me ve's-salati'l-kaime ati Muhammeden 
el-vesflete ve'l-fazflete ve'b'ashü maka
men mahmüdeni'llezf vaadteh" ( Y J ~ı 
~_,ll ı..._.. ül <.:tAJI ;~1_, :t.l::JI ay..ıll ,.:ı.. 

..;; ...... .J L).:UI \oy= \...\.<. ~G ~ı_, Ey bu mü
kemmel davetin ve daimi çağrın ın !veya kı 

lınacak namazıni rabbi olan Allahımı Mu-
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hammed'e sana yaklaştıncı her türlü vesileyi 
ihsan et. onu faziletlerle donat. Onu -Kur'
an-ı KerTm'inde- vaad ettiğin övgü maka
mına yücelt IBuhari, "E~an", 81). 

Ezanla ilgili hükümler fıkıh kitapları 

içinde ayrı bir bölümde ele alınmakla bir
likte bu konuda bazı alimler müstakil 
eserler de telif etmişlerdir. Bunlar ara
sında Ebü'ş-Şeyh'in (ö 369 / 979) Kitô
bü'l-E?;cin, Abbad b. Serhan ei-Meafirf'
nin Risc'ile fi'l- e~dn (Resa'ilü fi'l-fıkh 

ve ' l-luga içinde, nşr. Abdullah el-Cübüri, 
Beyrut ı 982, s. 37-85 ), Kadi iyaz ' ın Na?
mü'l-burhdn 'ald sıJıJ:ıati cezmi'l-e~dn, 
Emir es-San'ani'nin Teşnffü ·ı- d?dn bi
esrdri'l - e?dn (nşr. Abdullah Muhammed 
ei-Habeşi. Beyrut 14071 1987) adlı eser
leri zikredilebilir. Mısırlı edip ve düşünür 
Abbas Mahmud ei-Akkad, Dd'i's-semd' 
Bildi b. RebôJı: mü' e??inü'r-Resı11 adlı 
eseri içinde (Kahire ı 945) ezana da bir 
bölüm ayırmıştır. Dikkate değer edebi 
bir güzellik taşıyari bu bölüm ingilizce'ye 
çevrilerek yayımlanmıştır (Lahore ı 978). 
Ayrıca Lebib es-Said'in el-E?dn ve'l 
mü'e??inı1n (Kahire 1970) ve Seyyid Ab
dürrıza Hüseyin ei-Celali'nin el-E?dn 
ve'l-mü 'e??in (Necef ı 972) adlı risale
leriyle Ebü Hatim üsame b. Abdüllatif 
ei-Kavsi'nin Kitdbii'l-E~dn (I<ahire 1408/ 
1987) adlı eseri bu konuda kaleme alın
mış diğer çalışmalardır. 
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Jı!!li:l ABDURRAHMAN ÇETİN 

Ezanın Türkçeleştirilmesi. Osmanlı Dev
leti'nin son dönemlerinde, özellikle ll. 
Meşrutiyet'i takip eden yıllarda Türkçü
lük cereyanının ve buna bağlı olarak dil
de sadeleşme akımının ortaya çıkma
sından sonra ibadet dilinin Türkçeleşti
rilmesi doğrultusunda görüşler ileri sü
rülmeye başlanmış, bu görüşler arasın
da bilhassa ezanın Türkçeleştirilmesi ge
rektiği düşüncesi önemli tartışmalara yol 
açmıştır. Ezanın Türkçeleştirilmesi fikri 
muhtemelen ilk defa Ziya Gökalp tara
fından 1918'de ortaya atılmıştır. Gökalp 
1908'de Osmanlılık idealini taşıdığı dö
nemde yazdığı (Tansel, s. XVII-XIX) "Ezan" 
adlı şiirinde ezanı "büyük asrın (Asr-ı sa
adet) sesi" olarak nitelendirmiş, onun 
dini. tarihi ve islam dünyası için evren
sel manasını, "Okunurken ezan sanır her 
vicdan 1 Cebrail'dir gelmiş Bilal ağzın

dan 1 Bütün islam ümmetine seslenir" 
mısralarıyla dile getirmiştir. Bu şiirde 

ezanı bütün müslüman milletierin Hz. 
Peygamber dönemiyle. hatta -Cebrail 
motifini kullanarak- metafizik alemle 
bağ kurmasını sağlayan ortak bir de
ğer, duyuş ve şiar olarak anlatıyordu. 
Ancak Selanik'e yerleşmesinin ardından 
başlayan Türkçülük- Turancılık dönemin
den sonra 1918'de yazdığı Yeni Hayat 

Ezan ı n Türkçe okunacağını haber veren gazet e kupürü 
(Milliyet, 29 Kanunuevvel 1932) 

Camiierin hepsinde · ezan ... ye _ 
mukabe.e türkçe okunuyor 

kitabında yer alan "Vatan" şiirinde. "Bir 
ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur 1 
Köylü anlar manasını namazdaki dua
nın ... 11 Bir ülke ki mektebinde Türkçe 
Kur'an okunur 1 Küçük büyük herkes 
bilir buyruğunu Huda'nın 1 Ey Türk oğ
lu işte senin orasıdır vatanın" diyerek 
Türk vatanında ezanın ve Kur'an'ın Türk
çe okunması gerektiğini açık bir şekilde 
ifade etmiştir. Genç Kalemler dergi
sinde yayımlanan ilk şiiri "Turan" çev
resinde geliştirdiği bu görüşlerini daha 
sonra Türkçülüğün Esasları'nda (An
kara ı 339) toplayan Gökalp ibadet dili
nin Türkçeleştirilmesi fikrini bu kitabın
da da tekrarlamıştır. 

Gökalp'in Türkçülük yönündeki genel 
fikirleri çerçevesinde ezan da dahil ol
mak üzere ibadet dilinin Türkçeleştiril
mesiyle ilgili görüşleri Cumhuriyet dö
neminde hararetle benimsendi. 1928 yı
lında Atatürk'ün isteği üzerine Darülfü
nun müderrisi ismail Hakkı (Baltac ı oğlu) 
tarafından ilahiyat Fakültesi müderris
ler meclisinde görüşülmek üzere bir ıs
lahat layihası hazırlandı. Gündeme alın
dığı halde müderrisler meclisinde -kesin 
olarak bilinmemekle beraber- görüşüi

mediği anlaşılan, daha sonra basma da 
intikal ettirilen "i lahiyat Fakültesi'nce 
Hazırlanan Layiha" başlıklı bu raporun 
(Vakit, nr. 3753, 20 Hazi ran l928'den nak
len, Mısıroğlu , s. 340) üçüncü maddesinin 
bir bendinde sözü edilen ısiahat arasın
da. "ibadet lisanı Türkçe olmalıdır. Ayet
lerin, duaların , hutbelerin Türkçe şekil
leri kabul ve istimal edilrtıelidir" ifade
leri yer almıştır. Burada açıkça belirtil
memekle birlikte ezan ve kametin Türk
çeleştirilmesi de kastedilmiş olmalıdır. 

Basma intikal ettikten sonra şiddetli tep
ki gören bu ısiahat programı hakkında 
lehte ve aleyhteki yayımlar kısa süre için
de durdurulmuştur (Türkiye Maarif Tari
hi, V, 1938- ı 967) 

Ancak bu arada 10 Nisan 1928'de Teş
kilat-ı Esasiyye Kanunu'nun 2. madde
sinde yer alan, "Devletin dini din-i islam'
dır" fıkrası ile 26. maddedeki "ahkam-ı 
şer'iyyenin Büyük Millet Meclisi tarafın
dan yürütüleceği"ni belirten cümle kal
dırılmış, böylece devlet hukuken laik ol
muş (Başgil, s. ı 6- ı 8, ı 86- 192), daha son
raki yıllarda laiklik adına yapılacak uy
gulamaların kanuni mesnedi hazırlan

mıştı. Her ne kadar Gökalp'in. "Bir ülke 
ki camiinde Türkçe ezan okunur" mıs
raından Türkçe ezan istediği anlamının 
çıkarılmayacağını. burada ezanın bir tim-


