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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-



Heryerde türkçekuran 
gittikçe umumileşiyor 
Kuşadasında da ilk defa olarak 

türkçe ezan 
okundu ve heyecanla dinlendi 
Tib-kçe Kunuu Kerim tilintinin 

halk iizeriıı.de yapbp teair ııiia geç
tikçe artmakta. halk her ııiia bafızla 
re miiramatJa Türkçe Kuran alıu
malan için ricalarda bulunmaktadır-

Bu cereyan tatrada da fazlal~~
mı!tır. lzmirde, Sdillikli Hahz 0 -
mer Bey; Cuma giiaii Cuma aama
:r:mdan evvel lzmircle Hiaar - eaıniin
de ilk defa olarak Türk.;e kuran oku 

ma,tur. Caııetelor; Cuma nüalıııJana 
da keyfiyeti yamllf olduldan Jsia· 
cami, Türkçe Kur'ıuı dinlemek ; .. 
tiyen meroıldı vatandatlarla dolılıa1 
ayni .~~ette kadın _da - toplaıımıt~ 
Camun ıç ve ... ,mda ığne atacak yer 
kalıruunııtır. 

Türkçe 

Kur'an 

ve ezan 

okumanın 

yaygın l aşt ı ğ ın ı 

bild iren 

gazete 

kupürü 
(Cumhuriyet 

HafQ Omer Bey Suznalı: makamı 
üzerine aurei F alihaclan feralıııak 

(Devamı 6 ıncr sahilede) 

sal olduğunu ve onun bu ifadeyle dinin 
halk tarafından aniaşılmasını kastetti
ğini, birçok hıristiyan milletin dualarını 
Latince yapmaları gibi Türk vatanında 
da ezanın bir sembol olarak Arapça kal
ması gerektiğini ileri sürenler olmuşsa 
da (bk Ayas, sy. 5, s. 36) ezanın Türkçe 
okunması fikri, "Vatan" şiirinin yayım

lanmasından yaklaşık on beş yıl sonra 
Atatürk'ün takibi ve yer yer bizzat katı
larak doğrudan yaptırdığı çalışmaların 

ardından 1932 yılında uygulamaya ko
nuldu. Osman Nuri Ergin'in kaydettiği
ne göre, "Atatürk'ün üzerinde durmak 
ve başarmak istediği şeyler başlıca na
mazın etrafında dolaşıyor ve onun şe

killeri çerçevesinde toplanıyordu ". Ergin 
Atatürk'ün namazla ilgili düşünceleri

ni üç noktada topluyor. a) Tekbir, ezan, 
karnet ve salanın Türkçeleştirilmesi; b) 
Hutbenin Türkçeleştirilmesi; c) Nama
zın Türkçe Kur'an'la kıldınlması (Türki· 

ye'de Maarif Tarihi, V, 1939) . Devri yaşa
yanların, özellikle ezan ve kameti tercü
me çalışmalarına katılan Sadettin Kay
nak ve Ali Rıza Sağman gibi kişilerin ha
tıralarında (a.g.e., V, 1939-1943, 1947-1 957) 

ayrıntılarıyla yer alan bu konuyla ilgili 
gelişmeler şöyle özetlenebilir: Atatürk'ün 
emri üzerine sonraları Maarif vekili olan 
Reşit Galip ile Hasan Cemi! Cambel'in 
yönetiminde, Türk Tarihi Tedkik Cemi
yeti'nin Daimabahçe Sarayı'ndaki oda
sında 1932 yılı Ramazan ayı öncesinde 
(Aralık 1931) dokuz meşhur hafız bu iş

le görevlendirildi. Beşiktaşlı Rıza, Süley
maniye Camii müezzini Hafız Kemal, Ha
fız Sadettin (Kaynak), Hafız Burhan, Ha-

2 Şubat 1932) 

fız Fahri, Hafız Nüri, Hafız Yaşar (Okur), 
Hafız Zeki ve Sultanselimli Hafız Ali Rı

za'dan (Sağman ) oluşan bu heyet tekbir, 
ezan ve kameti konservatuvardan bazı 
sazların da iştirakiyle meşkederek ha
zırladı. Bu arada tercümede tereddüt 
edilen noktalarda bizzat Atatürk'ün gö
rüşüne başvurularak kesin karar onun 
tercihleri doğrultusunda verildi. Nite
kim Ali Rıza Sağman dışında bütün ha
fızlar tekbiri "Allah büyüktür" şeklinde 
tercüme etmişken Atatürk, Sağman'ın 
"Tanrı uludur" ifadesini daha güzel bul
duğu için bu şekil kabul edildi. Ezanda
ki "Hayye ale'l-felah " ibaresinin "Haydi 
kurtuluşa " diye Türkçeleştirilmesi dü
şünüldü . Ancak "kurtuluş " kelimesinin 
istanbul'da Rumlar'ın oturduğu Tatavla 
semtinin halk arasındaki adı olması se
bebiyle tereddüt gösterilince Atatürk 'ün 
de uygun görmesiyle "Haydi felaha" şek
li kabul edildi (Granda, s 259-260). 

Türkçe ezanın bestesi için konserva
tuvar üyesi İhsan Bey görevlendirildi. Fa
kat bütün gayretiere rağmen bestenin 
1 Ramazan 1350'ye kadar ( 1 O Ocak 1932) 
istanbul'daki bütün müezzinlere öğretil
mesinin mümkün olamayacağı anlaşı

lınca ezanın asli şekliyle okunmasına ge
çici olarak izin verildi. Ancak bu arada 
başta istanbul olmak üzere Anadolu'da 
da yer yer ezanın Türkçe okunmasına 
başlandığı gazetelere intikal eden haber-

. lerden anlaşılmaktadır (Cumhuriyet, 2 
Şubat ı 932, s. l , 6) Yapılan hazırlıklar

dan sonra Türkçe Kur'an. tekbir ve ka
met 3 Şubat 1932 gününe rastlayan Ka
dir gecesinde Ayasofya Camii 'ndeki mev-
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lidde okundu ve radyodan naklen yayım

landı. Bu arada Diyanet İşleri Riyaseti '
nin de bu uygulamayı kabul etmesi sağ
landı ( 18 Temmuz 1932). İlk dil kurulta
yından sonra (26 Eylül 1932) bütün vazi
feiiierin ezanı Türkçe okumaları için ha
zırlık yapmalarını sağlamak üzere Ev
kaf Umum Müdürlüğü tarafından hem 
vilayetlere, hem de cami ve mescid gö
revlilerinin amiri sıfatıyla Evkaf müdür
lüklerine gönderilen Türkçe ezan metni 
şu şekilde düzenlenmişti : "Tanrı uludur 1 
Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı 'dan baş

ka yoktur tapacak 1 Şüphesiz bilirim bil
diririm Tanrı'nın elçisidir Muhammed 1 
Haydi namaza 1 Haydi felaha 1 Namaz 
uykudan hayırlıdır (yalnız sabah nama
zındal 1 Tanrı uludur 1 Tanrıdan başka 
yoktur tapacak". 

Bu tamimden sonra ezanın Türkçe 
okunması sıkı bir şekilde takip edildi ve 
zamanla merkezden uzak bazı bölgeler 
dışındaki bütün vilayetlerle karakol ve 
jandarma teşkilatının ulaşabildiği bü
tün yerleşim birimlerinde Türkçe ezan 
okutulmasına başlandı. Ancak yeni şek
li benimsemeyen müezzinlerle halkın bir 
nevi ·pasif direniş göstererek ezanı ço-

Ezandan sonra salatü selam ve tekbirin de Türkçe okun

mas ı g erekt i ğ in i bildiren 6 Mart 1933 tarih 730 / 265 sa· 
yı l ı bir yazı ile müftü lüklere gönderi len Türkçe salatü se

ı am ve tekbir tercümeleri (iSAM Dokümantasyon Servis i, Dos

ya nr. 51202) 

( Tt.lrk:çe Bola:tUselain.) 

-·-Tanrı Elçisi Mubammet Sala t Sana Selilm Sana 
, Sevgilisi ,. , ,. 

,. Elçileri Salat Sizlere Seli m sizlere 

-2-

Ey Tanrının elçisi Muhammet senin Uzerine olsun rahmet vesclAmet 
Ey Tannnın sevgilisi , , ,. 

Ey Tanrının clçi lt"ri ~izin U:u:r ini1.C olsun rahmet ve scla.met 

Ey Tanrı Elçisi Muhammet Sanadır Rahmet ve Selimet 
Ey , Şevgili si Muhammel Sanadır Rahmet ve Selimet 
Ey , Elçileri Sizedir Rahmet ve Seldmet 

( TOrk:çe Tek:blr) 

Tanrı uludur tanrı uludur 

Tanrıdan başka tanrı yoktur 
Tanrı uludur tanrı uludur 

Hamd ona mahsustur 

T. C. 

DIYANET IŞLERI RElSLI(;t 
Tolorir.t llod.iriyoli 

·~ .... 
rt - . 
) .. ' tt- • >~ ' "' MOıtülilğlloe 

Öz..dilimizle hertaraft<t TUrkçe Ezanın okunduğu bir z.amantla 
Minarelerde Arapça Sa.latfiselam okumak nhenksi:t diişeceki gibi 
Hiikümeti Celilenin takip buyu rdugu ıraksadı milliyede uygun gel
medikine binaen İstanbuldaki erbabl ihtisasla bilmuhabere baliya 
yarılan O'ç suret ile Türkçe Tekbir gönderilmiştir. Her hangisi·arzu 
olunursa icabında a likadarların ondan okumaları lü.zumu tamimen 
beyan olunur efendim. 6- 3- 9:33 

Dlr •nl lotori R.lol 
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T • C 
Diyanet İ§lari BR§k<. nlı!il. 

Yazı İ§lcri Müdürlüğü 
N: 1 287 

22/9/948 

ll!iüftülüğüne 

Türkçe 

ezan ve kametin 
sadece 
namazlarda 
okunacağ ına, 

mevlid 
Ar~pç .?. cznn v e kt.'.mctin moJ:nnuiyeti hnkkındnk i 40&5 s~.yılJ. 

ke.nun hükmü ycı.lnız e :;;an -ve kam~te oünhnsır olup mevlidlerdo, he. tim 

esrmsındn, bc=ı.yrrun ncı.r::ır.zliU'ındr: ve b::yrF'.lll günlerinde r.lınr.n ar~.pÇ .?. 

tokbirlcre §e.l!lil bulunnmdı!ı;ı İç İ~lori Bc. ke.nl ığı ilc ye.pılan k$nU§• 

m;:-. ve yazıojmaı._.ı.r ..sonucunda Bcı.§k?.nlığıı:nzın noktcı.l ı;ıe.ze.rı uy~n gU 

rülcrok gereğinin on~ gör• y,apılme.sı Ve.liliklere taı:ıimen tebliğ ..a 

edilmi§ olduğu~ ce~ilerdeki vazife s~~ipleri çağrıl~r~k lazım 

gelen tenbihntın y.r>~~lr:ı.E". Sl l~zumu t<'.r:ıir;ıen bildirilir. 

ve hatim 
tören leriyle 
bayram 
namazla rı 

ve teşri k 
_tekbirl erinde 
Tü rkçe 

tekbi r 
okunm asına 

gerek 
o l madığı n a 

dair Diyan et 
i ş l e ri 

Ba ş k a n l ı ğı 

ya zısı 

Keyfiyet Ve,k ıfle.jl Genel ı.üdürlüğüne d e ye.zılmı§tır, 

Diynnot İ§lcri Bn§kanı 

jİSAM 

Dokümantasyon 

Servisi, 

Dosya 

nr . 51202) 

müdürlüğüne, oradan da valiliğe yürü
dü. Valiliğin askeri çarnizondan yardım 
istemesi üzerine durum İzmir'de Ata
türk'ün yanında bulunan garnizon ku
mandanına bildirildi. Hadiseyi öğrenen 
Atatürk gezisini yarıda keserek Bursa'
ya geldi. Anadolu Ajansı'na verdiği be
yanatta olayın haddizatında ehemmi
yetli olmadığını, cahil mürtecilerin Cum
huriyet adliyesinin pençesinden kurtu
lamayacaklarını, olaya bilhassa dini her
hangi bir tahrike vesile etmeye asla mü
samaha edilmeyeceğinin anlaşılması için 
önem verdiklerini belirterek meselenin 
esas mahiyetinin dinle değil dille ilgili 
olduğunu söyledi (Cumhuriyet, 7 Şubat 

1933) Ayrıca konu ile bizzat ilgilenerek 
hükümet yetkililerine gerekli talimatı 

verdi. Bursa müftüsüne. savcı ve sulh ha
kimine işten el çektirildi. Arapça ezan 
okuma hadisesine karışan on dokuz ki
şi , Çorum Ceza Mahkemesi'nde bir yıl 
süren muhakemeden .sonra ağır hapis 
ve sürgün cezasına çarptırıldı (Kocatürk, 
s. 546). O zamana kadar konunun dışın
da tutulmaya ça l ışıldığı anlaşılan Diya
net İşleri Riyaseti. Dahiliye Vekilieti'n
den gelen bir yazı üzerine 4 Şubat 1933 
tarihinde bütün müftülüklere bir tamim 
göndererek görevlilerin ezanı ve kameti 
Türkçe okumalarını, buna uymayanların 
"kati ve şedid bir şekilde" cezalandırıla
cağını bildirdi (metni için bk_ Albayrak, s. 
262 ) Ardından müftülüklere yollanan 6 
Mart 1933 tarihli yeni bir' tamimle de, 
"her tarafta Türkçe ezan okunduğu bir 
zamanda minarelerde Arapça salatü se
lam okumak ahenksiz düşeceği ve hü
kümetin takip ettiği maksad-ımillfye de 
uygun gelmeyeceği"' gerekçesiyle Arap
ça sala verilmemesi. gönderilen örnek
teki üç Türkçe sala ve tekbir metninden 
birinin seçilerek okunması istendi. 

Ezanın Türkçe okunması kararına uy
mayan görevliler. 1941 yılına kadar Türk 
Ceza Kanunu'nun 526. maddesinin kap
samında mütalaa edilerek "yetkili mer
ciierin kamu düzenini sağlamaya yöne
lik emrine aykırılık" suçunu işlemiş sa
yılıp cezalandırılırken 15 Nisan 1939 ta
rihinde hükümetçe meclise-sunulan ve 
1941 'de kesinleşen 4055 sayılı kanun 
değişikliğiyle 526. maddeye, "Arapça 
ezan ve karnet okuyanların üç aya ka
dar hapis veya on liradan iki yüz liraya 
kadar para cezası ile cezalandırılması" 
fıkrası eklenmiştir (Düstar, Üçüncü ter
tip, XXII , 418. kanun layihas1 için bk. TBMM 
Kütüphanesi Dokümantasyon ve Tercüme 
Müdürlüğü, nr. 186, ı 1 78) Bu kanunun 
gerekçesinde, "Diyanet İşleri teşkilatı 

cuklara ve meczuplara okuttukları. Türk
çe'sini yüksek sesle okuduktan sonra al
çak sesle Arapça'sını da tekrar etmek 
veya imam ve müezzin olmayan kişilere 
akutmak suretiyle aslf şekli muhafaza 
etmeye çalıştıkları, bu devri yaşayan ve 
bir kısmı halen hayatta bulunan kişile

rin ifadelerinden öğrenilmektedir. Bu 
uygulamanın kanuni bir dayanağı bulun
madığı için tamime riayet etmeyenler 
bazan idari, çok defa da polisiye tedbir
lerle yıldırıldı. Bu maksatla cami içinde 
ve dışında, minare kapılarında polislerle 
jandarmalar bekletildiği için emre uy
mayanlara anında müdahale edildiği yo
lunda haberler çeşitli ·gazetelere intikal 
etmiştir (Mesela b k SR, N / 82, s. 105-106). 
Bu dönemle ilgili hatıralar toplandığın
da ve konu üzerinde sosyolojik incele
meler yapıldığında , halkın bu uygulama
ya karşı gösterdiği tepkiler ve bunun için 
yetkili merciierin başvurduğu idari, adli 
ve polisiye önlemlerin boyutları hakkın
da daha sağlıklı bilgiler edinmek müm
kün olacaktır. 

Ezanın asli şekliy l e okunması için meclise ta s arı ve r i l d i ği ni (Akşam. 14 H"ican 19501. tasa rı n ı n ka bul edilerek va sağ ın kaldı · 

rı l dığ ını (Cumhuriyet. ı 7 Haziran 1950) bildi ren haberler 

Ezanın Türkçe okunmasına ilk büyük 
tepki 1 Şubat 1933'te Bursa'da meyda
na geldi. Ulucami'de Topa! Halil adında 
halktan birinin Arapça ezan okuduktan 
sonra minare dibinde bekleyen bir sivil 
polis tarafından tartaklanarak karakala 
götürülmek istenmesine tepki gösteren 
halk, hükümetin bu konuya müdahale
sini protesto etmek üzere önce Evkaf 
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mensupları haricinde kalanlardan Arap
ça ezan ve karnet okuyanlar hakkında 
ceza verilmesine imkan olmadığından 

Arapça ezan okuyanların görevli olsun 
olmasın kanunda süret-i mahsüsada ce
za landırılmasına lüzum hasıl olmuştur" 

denilmesinden, Arapça ezanın özellik
le görevliler dışındaki kişilerce okunma
ya devam edildiği anlaşılmaktadır. Ayrı
ca. "Arapça lisanının eski zihniyete, es
ki an'anelere bağlayan tesirinden halkı 
kurtarmak için " bu kanunun çıkarılması 
gerektiğinin belirtilmesi de dikkat çe
kicidir. 

Ezanın asli şekliyle okunması suç ha
line getirildikten sonra gazetelerle hatı
ralara intikal eden bilgilerden, ceza uy
gulamalarının kanunda öngörülen mik
tarların üç dört katına kadar çıkarıldı
ğı , dayak gibi yıldırıcı polisiye tedbirle
rin sürdürülmesinin ya nında aylarca akıl 
hastahanelerine kapatma gibi cezalan
dırmalara başvurulduğu da öğrenilmek
tedir (Ceylan. lll . 376-398) 

Bemard Lewis. ibadet diline yapılan 
bu müdahalenin diğer laiklik uygulama
larına göre daha geniş bir halk tepkisi
ne sebep olduğunu belirtir (Modern Tü r· 

k iyenin Doğuşu, s. 411) Ancak bütün bu 
baskılara rağmen ülkenin birçok yerin
de ezanın asil şekliyle okunmasına de
vam edilmiştir. 1941 'den itibaren çeşitli 
tarikatlar ve din! gruplar da yurdun her 
yerinde gittikçe artan bir şekilde Arap
ça ezan okuma mücadelesine girişmiş
lerdir. Bu mücadelede Ticaniyye tarikatı 
şeyhi M. Kemal Pilavoğlu ve Ankara'da
ki halifesi Abdurrahman Balcı ' nın bağlı

larıyla örgütlü bir mücadele yürüterek 
ön plana çıktıkları görülmektedir. Özel
likle 1946 yılından itibaren sistemli ve 
yoğun bir şekilde camilerde ve çeşitli 

yerlerde bu tarikata bağlı , halk arasın
da "ezan delileri" olarak tanına n insan
ların her vesileyle Arapça ezan okuma
ları dikkati çekmeye başladı. Nitekim 
bunların 4 Şubat 1949 Cuma günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dinleyici loca
sında, bir mill! maçta Daimabahçe Stad
yumu'nda. Beyoğlu'nda bir sinemada ve 
Ankara valisinin huzurunda ezan oku
dukları, ayrıca Eskişehir'de yine aynı ta
rikata mensup bir grup askerin çeşitli 

camilerde ezanın asil şeklini okuduğu 
basın organlarına intikal eden haberler
den ve çeşitli hatıralardan öğrenilmek

tedir. Öte yandan hükümet de takipten 
vazgeçmiyor. Arapça ezan okuyaniara 
hapis ve para cezaları veriliyor. birço-

T.C, 

Di y ene t Jş l eri Başkanlığı 
Yan Iş!ı eri v e Evrak Md .lüğü 
SayJ ı 6715 

Müftül üğüne 

EZAN 

23. 6. 1950 

Ezan ve Karne t i n sadece bi r i l 8.n değil, namaz vakitlerinde 
ve Peygamber tar afından t akrir edil ı;:ıiş olan husus i l afı zl arl a ve namaz 

vakit ler i n in girdiğ ini bildi r en bir i ' lam ve ııan olduğu ilmi ve dini 
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Elfaz ı mahsusa , E zanın rüknü v e sıhhatınln ş artı olduğuna 
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ve Kamet i diıl lisanil e okumak yasağının ahiren B.Mill et Mecl isince 

kaldırılmas ı hadisesini n vat andaş lar üzerinde husul e getir diği büyük 
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(iSA M 

Bu y t lda yap ılan tebl i g-at Uz erine, ilceni zde has ıl olan 

durum haklanda bi l gi v erilmekl e beraber hangi gQli1'tn z~fuci t t en i t i baren 
tatbi ka t a başl adığının ve Ezanı, kendi s i ne mahsus o l an usul ve dini .l i 

sanla okumayJ. b i lmiyen müe zzi J? l er bulunup bulunmadl.ğlm.n, şayet böyl e 
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mu ehemm.i yetle beyan • l unur . 

Dol<Umanıasyon 

Servisi, 

Dosya 

nr. 51202) 

A.K. 

ğu da akıl hastahanelerine gönderile
rek uzun müddet oralarda tutu luyordu 
(J aschke. s. 46 ; Tunaya, s. 204 } 

1946 seçimlerinde halkın Demokrat 
Parti 'ye yönelmesinin ardından bu ko
nuda hükümetten bazı tavizlerin kopa
rıldığı görülmektedir. Nitekim Diyanet 
işleri Başkanlığı'nın 22 Eylü l 1948 ta
rihli bir tamiminde "mevlidlerde. hatim 
duası esnasında. bayram namazı ve gün
lerinde okunması gereken tekbirierin 
Arapça olmasının 4055 sayılı Arapça ezan 
ve kametin memnuiyeti kanununun şü
mulüne girmediği. içişleri Bakanlığı ile 
yapı lan görüşme ve yazışmalar netice
sinde başkanlığın bu konudaki görüşle
rinin kabul ed il d iği " belirti lmektedir. 

Arapça ezan okuma yasağının kaldırıl
ması amacıyla 1950 seçimlerinden son
ra yoğun bir çalışma başlatıldı. Ceza ka
nunundan ilgili fıkrasının çıkarılması için 
31 Mayıs 1950 tarihinde Tokat Millet
vekili Ahmet Gürkan. 2 Haziran 1950'
de Kayseri Milletvekili ismail Berkok ve 
on üç arkadaşı , 14 Haziran 1950 tarihin
de de Başbakan Adnan Menderes hükü
metince Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
ne çeşitli kanun teklifleri sunuldu. Bu 
teklifierin gerekçesinde daha önceki hü
kümetçe yapılan uygulamanın yanlış ol
duğu. ceza kanununa hüküm konulma
sının din ve vicdan hürriyetine baskı sa-

Di yanet Işleri Eaşkan ı 

A.. Hamdi Akseki 

/-Cfe·#-_L~, 
-~ -----...... 

yıldığı belirtilerek. "Çeşitli gerekçelerle 
ezan ı Türkçe okutmak, vatandaşın din 
ve vicdan hürriyetini herhangi bir şekil
de kısmen veya tamamen mahkum et
mek ve bu hususu kanun! ceza tesbit
leri altında bulundurmak doğru olmaz" 
deniliyar ve gerekçe şu hükümle sona 
eriyordu: "Bütün bu mülahaza ve sebep
lerden başka müslüman Türkler 'e se
bepsiz yere manevi huzursuzluk veren 
böyle bir yasağın demokrasi ile içiare olu
nan bir devlet nizarnı içinde yer alabil
mesi de müstahildir. Fıkranın tayyı müs
lüman Türkler' e muhakkak bir huzur ve 
vicdan rahatlığı verecektir" ( 15 Hazira n 
1950 tarihli , Tü rk Ceza l<anunu'nun 526 . 
maddesinin değ i şt irilm esi ha kkında TBMM 
baş ka n lığ ı na sunulan teklifin gerekçesi S. 
say ıs ı : 3/ 1/ 9. 2/ 6.7 TBMM Kütüphanesi 
Dokümantasyon ve Tercüme Müdür l üğü} 

Bunun üzerine Ceza Kanunu'nun 526. 
maddesinde gerekli değişiklikler yapıla
rak 16 Haziran 1950' de Ramazan are
fesinde ezanın Arapça okunması serbest 
bırakıldı. 

Bu durum. Diyanet işleri Başkanı Ah
met Harndi Akseki'nin imzasını taşıyan 
23 Haziran 1950 tarih ve 6715 sayılı ta
mimle bütün müftülüklere resmen tebliğ 
edildi. Bu tarih! metinde, " Elfaz-ı mah
süsa ezanın rüknü ve sıhhatinin şartı ol
duğuna göre husus! lafızlarından baş-



EZAN 

kası ile okunan ezana velev en doğru bir 
tercüme ile de olsa itibar yoktur. Tama
mıyla dini bir ibadet mevzuu olan ezan 
ve kameti asli şeklinden çıkarıp şu veya 
bu dille okumaya zorlayıcı hükümlerin, 
ezan ve kameti din lisanıyla okumak 
yasağının ahiren Büyük Millet Meclisi'n
ce kaldırılması hadisesinin vatandaşlar 
üzerinde husüle getirdiği büyük ferah
lık ve hoşnutluk yurdun muhtelif bölge
lerinden gelen yazılarda açıklanmakta
dır" şeklinde bir tesbite yer verilmesi, 
Diyanet teşkWitının ve halkın on sekiz 
yıl kadar süren bu yasak ve baskılara 
karşı tavırlarının anlaşılması bakımından 

önemlidir. Tamimin son paragrafında, 

"Bu yolda yapılan tebligat üzerine iliniz
de 1 ilçenizde hasıl olan durum hqkkın
da bilgi verilmekle beraber hangi gün 
ve vakitten itibaren tatbikata başlandı
ğının ve ezanı, kendisine mahsus olan 
usul ve dini lisanla okumayı bilmeyen 
müezzinler bulunup bulunmadığınırı. şa
yet böyleleri varsa bu hususta ne gibi 
tedbirler alındığının bildirilmesi lü?:umu 
ehemmiyetle beyan olunur" denilmesi, 
Diyanet camiasının bu dönemde içine 
düştüğü durumu göstermesi bakımın
dan dikkat çekicidir. 

Yasağın kalkmasıyla birlikte ramazan 
ayında minarelerden yükselen ezanlar 
büyük bir sevinçle karşılanmış, selatin 
camilerinin minarelerinde çifte ezanlar 
ve salalar okunmuş, sabah ezanlarıl)ı din
lemek için camiierin etrafında toplanan
ların secdeye kapanıp yeri öptükleri gö
rülmüştür. Ülkenin her tarafında kur
banlar kesilmiş, zamanın hükümetine 
ve millet meclisine tebrik ve teşekkür 
telgrafları gönderilmiştir (SR, IV /82, s. 
ı 03-105). Öte yandan zamanın bfişba
kanı ve bazı bakanları, ezanın asiT şek
liyle okunmasına karşı çıkan bazı kişiler 
tarafından inkılaplara aykırı harek~t et
tikleri gerekçesiyle istiklal Mahkemesi'n
de yargılanmakla tehdit edilmiştir (ag.e., 

IV/ 84, s. 140-141) 27 Mayıs 1960 ihtila
linden ve 12 Eylül 1980 hareketjnden 
sonra da ezanın Türkçe okunınası gpnde
me gelmiş, ancak küçük bir grubun bu 
konudaki teşebbüsleri ilgi görmemiştir. 

Türkçe ezan filmiere de konu teşkil 
etmiştir. 1991 yılında çevrilen, senaryo
sunu ömer Lutfi Mete'nin yazdığı, is
mail Güneş tarafından yönetilen "Çizme" 
adlı fılmde, Karadeniz bölgesinde bir ka
sabada bütün halkın Arapça ezan yasa
ğına karşı tepki ve direnişleri, yasağı uy
gulamaya çalışan nahiye müdürüne kar-
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şı verdiği mücadele ve yasağın kalkma
sından duyduğu engin mutluluk anlatıl
maktadır. 
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iM HALis AYHAN- MusTAFA UzuN 

D EDEBİY AT. Divan edebiyatı saha
sına ait eserlerde ezan hakkında müs
takil şiiriere rastlanmamakla birlikte ko
nuyla ilgili bazı unsurlar çeşitli mısra ve 
beyitlere girmiştir. Ezan Batılılaşma sü
recinin başladığı, din duygusunun gide
rek zayıflamaya yüz tuttuğu Tanzimat 
döneminden sonra çeşitli şiir ve yazıla
ra konu teşkil etmiş, dini ve milli yönle
riyle işlenmiştir. Ezan ayrıca günün baş
langıcını ve sona erişini anlatan tabiat 
tasvirlerinin pitoresk manzaraları içinde 
ümit, ürperti, metal ve hüzün gibi duy
guların yoğunlaştığı şiirlerde bir motif 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni Türk 
edebiyatında ezanla ilgili manzumelerin 
başında Mehmed Akif'in, "Zaman geç
mez ki yüz binlerce kalbin veed-i sekra
nı 1 Zeminden yükselip göklerde vahdet
zar-ı yezdanı" beytiyle başlayan "Ezan-

lar" adlı şiiri gelir. iki bölümden mey
dana gelen bu şiirin ilk bölümünde şair 
ezan nağmeleriyle inleyen gökyüzü al
tında uyanarak güne bu ilahi sadanın 
rehberliğiyle başlayan müslümanları tas
vir eder. ikinci bölümde ezan ~esini taş 
yüreklere bile tesir eden ney sesine, mi
nareleri de sOr-ı israfil'e benzetir. Meh
med Akif ezanın din, vatan ve millet için 
taşıdığı değeri ayrıca istiklal Marşı'nın, 
"Bu ezanlar ki şahadetleri dlnin temeli 1 
Ebedl yurdumun üstünde benim inleme
li" mısralarında ortaya koymuştur. 

Tevfik Fikret'in, "Allahü ekber ... Alla
hü ekber ... 1 Bir sarnt-ı ulvi güya tablat 1 
HamQş hamQş eyler ibadet" mısralarıy
la başlayan "Sabah Ezanında" adlı on iki 
mısralık şiiri sabah ezanından alınan il
hamı aksettiren güzel bir örnektir. Tev
fik Pikret'in dini hislerinin kuw~tli oldu
ğu gençlik yıllarında yazdığı bu şiirde 

dini tabiatta hissedilen bir tablo gibi can
landırma duygusu açıkça görülmekte
dir. Hayatının sonlarına doğru Mehmed 
Akif'e reddiye olarak yazdığı ünlü "Mol
la Sırat'a" adlı şiirinde ise, "Ben de aşık
tım ezan nağmesine 1 Bir koşardım ki 
o Allah sesine" beytinde olumsuz bir ifa
deyle de olsa ezanın kendi üzerinde bı
raktığı etkiyi belirtmektedir. 

Ahmed Haşim, ilk eserlerinden biri 
olan "Allahü Ekber" adlı dört kıtalık şi
irinde bir sabah vaktini tasvir ettikten 
sonra okunınaya başlanan ezanları an
latır ve şöyle der: "O dernde nur-ı hida
yet, sada-yı yezdanl 1 Eder bu ruhumu 
mevküf-ı vecd ü istiğrak 1 Bütün meha
sin-i alem olup gözümden uzak 1 SücQd-ı 
şükr ile terkeylerim bu dünyayı". 

Ezanın toplum hayatında taşıdığı ma
na üzerinde ayrı bir dikkat ve ijgiyle du
ran Yahya Kemal, "Emr-i bülendsin ey 
ezan-ı Muhammed! 1 Kaff değil sadana 
cihan-ı Muhammed!" beytiyle başlayan 
"Ezan-ı Muhammedi" adlı gazelinde ci
han semalarını inleten ezanı düşünerek 
fetih duyguları içinde ezanla fetih ve za
fer arasındaki münasebeti ortaya koyar. 
"Ra'd-ı tekbir kopup gitmelidir bang-i 
ezan 1 Dar-ı küffarda meşhur kenlsaya 
kadar· beytinin yer aldığı "Gedik Ahmet 
Paşa'ya Gazel"de de aynı duyguları dile 
getirir. Şair, Türk ordusunun başarısı 

için 30 Ağustos Zaferi'nden birkaç gün 
önce kaleme aldığı münacat mahiyetin
deki kıtasında, "Ta ki yükselsin ezanlar
la müeyyed narnın 1 Galib et. çünkü bu 
son ordusudur islam'ın" mısralarında 
ezanı yine bu vasıflarıyla anmıştır. 


