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zifelerden cenaze ve nikah işleri dışında
kiler daha önceki tarihlerde muhtarlara 
ve ihtiyar heyetlerine havale edilmiş ol
duğundan bu tür işlemlerden almakta ol
dukları harçlarda önemli bir azalma mey
dana gelmiştir. 27 Ağustos 1914 tarihli 
nüfus kanununun ilgili maddesi uyarınca 
ifasına mükellef oldukları nikah işleri de 
25 Ekim 1917'de çıkarılan Hukük- ı Aile 
Kararnamesi ve bu kararnamenin mua
melatına dair 21 Aralık 191 7 tarihli ni
zamname gereğince ellerinden alınmış 
ve bu uygulama genelde ekonomik ağır
lıklı şikayetlere yol açmıştır. Bütün bu va
zifelerin kendilerinden alınmasıyla imam
lara ancak cenaze işleri kalmıştır (BA, 

BEO, nr 343435; BA, ŞOra-yı Devlet. nr. 
50/30). 

Muhtemelen bu şartların sevkiyle ma
halle imamları, Eimme-i Mahallat Tevhid 
ve Teavün Cemiyeti adı altında bir dernek 
kurmaya teşebbüs etmişlerdir. Derneğin 
kurulmasıyla ilgili başvuru incelendiğin 

de, cemiyet nizamnamesinin ikinci mad
desinde yer alan "kanunen tanınan hakla
rın korunacağı" ve dördüncü maddesin
deki, "Dersaadet ve bilad-ı selasede ma
hallat eimmesi işbu cemiyetin hasbe'l
meslek a'za-yı tabliyyesinden olduğu" ifa
delerinin üzerinde özellikle durulduğu gö
rülür. İ kinci maddedeki ifadenin cemiye
tin bir nevi sendika mahiyetinde olduğu
nu gösterdiği ve Ta't'il -i Eşgal Kanunu'
nun sekizinci maddesinde umumi hiz
metlerle meşgul olan müessese görevli
lerinin sendika kurmalarının yasaklandığı 
ve mahalle imamlarının da umumi hiz
met erbabından sayıldıkları , özellikle dör
düncü madde ile üyeliğin isteme bağlı ol
maksızın zorunlu hale getirilmek istendi
ği, bunun ise hürriyet esasına uygun düş
mediği, bununla beraber devlet memur
larının bir sendika kurup kuramayacağı
na dair Cemiyetler ve Ta't'il-i Eşgal Kanu
nu'nda bir açıklık olmadığı , sendikanın 

adi cemiyetlerden farkına dair açıklama 
yapılması gerekeceği , Mülkiye ve Maarif 
Dairesi mütalaası olarak ŞOra-yı Devlet' e 
intikal ettirilmiştir. Burada, "Eimme-i 
mahallat canibinden böyle bir cemiyet 
teşkili ahkam-ı kanOniyyeye gayr-i mü
said bulunmuş ve başkaca bir muamele 
ifasına hacet görülmemiştir" kaydıyla ce
miyetin kurulmasına izin verilmemiştir 
(BA, Dahiliye-idare, 126/51). 
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Iii KEMAL BEYDiLLi 

Cumhuriyet Döneminde İmamlık. Os

manlı Devleti'nde din işlerini yürüten 
meşihat makamının gördüğü hizmetleri, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde 
Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti üstlenmiştir. 
Ancak savaş şartları içinde, vatanın düş
man işgalinden kurtarılınasının ön planda 
tutulduğu ve pek çok cami görevlisinin 
silah altında bulunduğu kısa hizmet dö
neminde bu vekaletin gerek cami ve mes
cidlerle gerekse din görevlileriyle yete
rince ilgilenme imkanı olmamıştır. Cum

. huriyet'in ilanından sonra. 3 Mart 1340 
(1924) tarih ve 429 sayılı kanunla Şer'iy
ye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak Diyanet 
İşleri Reisliği kurulmuş, bütün cami, m es
ci d, tekke ve zayiyelerin yönetimiyle bu
ralarda görevli olanların tayin, nakil, terfi, 
azil ve denetim yetkisi Diyanet İşleri Re
isliği'ne, vakıfların idaresi de cami vakıf
ları dahil Evkaf Um um Müdürlüğü 'ne ve
rilmiştir. Fakat 429 sayılı kanunda Diya
net İ şler i Reisliği'nin teşkilat yapısı ve 
kadroları yer almadığı gibi 1927yılına ge
linceye kadar bütçe kanunlarında da kad
rolar zikredilmemiştir. Esasen bu dönem
de. özellikle cami görevlileriyle ilgili kadro
ların sayısı ve dereceleri konusunda elde 
sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır. Nite
kim 1927 mali yılı Muvazene-i UmOmiy
ye Kanunu'nun 14. maddesinin müzake
resi sırasında sorulan bir soruyla ilgili ola
rak bütçe encümeni adına yapılan açık
lamada, Diyanet İşleri Reisliği'nin bütçe 
taslakları incelenirken cami görevlilerinin 
aldıkları maaş ve kadrolarının sayısı üç 
yıldan beri her yıl sorulduğu halde cevap 
alınamadığı, bu konuda mazbut kurallar 
bulunmadığı gibi görevlerin de çok çeşit
li ve dağınık olduğu belirtilmiştir (TBMM 
Zabıt Cerfdesi, 2. dönem, 4. y ıl, XXXI, s. 

215-217). 

Diyanet İşleri Reisliği'nin idari yapısı ve 
kadroları ilk defa 1927 yılı bütçe kanu
nunda gösterilmiştir. Buna göre o sırada 
imam. hatip, müezzin ve kayyımların kad
rolarının toplam sayısı 5668'dir. Bu sayı 
1928'de 4856'ya, 1929'da 4651'e, 1930'
da 4264'e indirilmiştir. Bu dönemde üc
retlerin çok düşük olması sebebiyle din 



görevlilerinin başka işlerde de çalışmak 
zorunda bulunması. ayrıca personel ye
tersizliği yüzünden camiler bakımsız kal
mış ve görevlisi olmadığı için birçok cami 
kapanmıştır. Bu husus milletvekilleri ta
rafından da sık sık dile getirilmiş ve du
rumun düzeltilmesi istenmiştir (a.g.e., 
2. dönem. 2. yı l, XIV, s. 255, 257). Bu istek
lere. ihtiyacın üzerinde cami bulunduğu 
gibi bütçe imkanlarının da elvermediği, 
cami ve m escidierden ihtiyaç dışı kalanla
rın başka hizmetlerde kullanılabileceği, 
böylece görevlilere de yeterli ücret öde
menin mümkün olacağı şeklinde cevap ve
rilmiştir (a.g.e., 2. dönem, 2. yıl, XIV, s. 259; 
2. dönem, 4. yıl, XXXI, s. 215-220). 1927 
maliyılı Muvazene-i Umümiyye Kanunu '
nun 14. maddesi uyarınca, Diyanet İşleri 
Reisliği tarafından hazırlanıp İcra Vekilieri 
Heyeti'nin 8 Ocak 1928 tarih ve 6061 sayı
lı onayı ile yürürlüğe konan talimat esasla
rına göre il ve ilçelerde müftülerin baş
kanlığında kurulan komisyonlarca tasnif 
çalışmalarına başlanmış. ancak bu çalış
ma tamamlanmadan 1931 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu ile bu görev Evkaf Um um Müdür
lüğü'ne devredilmiştir. 25 Aralık 1932 ta
rih ve 13671 sayılı kararname ile yürür
lüğe konulan Cami ve M escidierin Tasnifi 
Hakkında Nizarnname hükümleri gere
ğince, il ve ilçelerde Evkaf Umum Mü
dürlüğü temsilcisinin veya mülki amirin 
başkanlığında kurulan tasnif komisyon
larının çalışmaları sonunda pek çok cami 
ve mescid tasnif dışı bırakılmış. böylece 
görevli sayısında da azalma olmuştur. Yi
ne bu yıla ait bütçe kanunu gereğince ca
mi ve mescidlerin yönetimiyle din görev
lilerinin tayin , nakil ve azilleriyle ilgili yet
kiler Evkaf Umum Müdürlüğü'ne verile
rek 4081 cami görevlisi, yirmi altı cuma 
ve kürsü vaizi Evkaf Umum Müdürlüğü'
ne devredil miştir. 23 Mart 1950 tarih ve 
5634 sayılı Diyanetişleri Başkanlığı Teş
kilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2800 Sayılı 
Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına 

Dair 3665 Sayılı Kanuna Ek Kanun'un yü
rürlüğe girmesinden sonra 4503 cami 
görevlisi tekrar Diyanet İşleri Reisliği em
rine verilmiştir. 1 S Aralık 1927 tarihli Şu
ra-yı Devlet kararıyla cami göcevlilerinin 
aylıkları bütçeden karşılanmakla birlikte 
bunların memur sayılrnamasına karar ve
rilmişse de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
bütün personeli 14 Temmuz 1965 tarih 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
kapsamına alınmıştır. 

22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayılı ka
nun yürürlüğe girineeye kadar imamlık 
için okur yazar olma ve mahalli müftünün 

başkanlığında oluşturulan komisyonun 
yaptığı imtihanla belirlenecek mesleki eh
liyet dışında tahsil şartı aranmamıştır. 
Görev için ihtiyacın üzerinde istekli çık
maması halinde tayin için ehliyet imtiha
nı yeterli sayıldığı gibi talipler arasında 
dersiam. eski imam- hatip mektepleri, 
Medresetü'l-vaizln, Medresetü'l-huta
ba'dan mezun olanlarla 1340'tan önce 
icazet alanların bulunması durumunda 
bunlar ihtiyaçtan fazla olmadıkları takdir
de ehliyet imtihanı yeterli görülmüş . ak
si halde eleme sınavı yapılmıştır. 18 Mart 
1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu'na 
göre. aynı zamanda ihtiyar meclisi üyesi 
sayılan ve köy derneğinin intihabı, müf
tünün yazılı izni, mülki amirin onayı ile 
tayini yapılan köy imamla rı ile ücretleri 
şahıs, cemaat. dernek veya özel vakıflar 
tarafından ödenen kadrosuz camiierin 
imamlarının belgelerinin de ehliyet imti
hanıyla verilmesi gerekmektedir. Yürür
lüğe girdiği tarihte görevli olanların mük
tesep hakları saklı kalmak kaydıyla 633 
sayılı kanunla bütün din görevlileri için 
belli nitelik ve öğrenim şartı konulmuş. 
ücretli kadrolarda çalışan cami görevli
leri maaşlı kadroya alınmış . bucak ve köy 
camileri için her yıl 2000 imam- hatip 
kadrosu verilmesi öngörülmüş ve görev
lilerin tayin usulü yeniden belirlenmiştir. 
Buna göre kadrolu imam- hatiplerin 
imam- Hatip Lisesi ikinci devre, bu ni 
telikte istekli çıkmadığı takdirde birinci 
devre mezunu. köylere ait kadrosuz ca
mi imam - hatiplerinin ise imtihanla be
lirlenecek yeterli bilgiye sahip ve en az il
kokul mezunu olmaları istenmiş, kanu
nun öngördüğü nitelikte istekli bulunma- . 
dığı takdirde yeterli din bilgisine sahip 
oldukları imtihanla tesbit edilen ilkokul 
mezunlarının vekil olarak tayinlerine im
kan sağlanmıştır. Fakat bu şekilde göre
ve alınmış yaklaşık 12.000 ilkokul mezu
nu vekil imam- hatip, daha sonra hiçbir 
imtihana tabi tutulmadan 24 Mart 1977 
tarih ve 2088 sayılı kanunla asalete geçi
rilm iştir. Ayrıca bu kanunla, ücretlerini 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden almakta 
olan mülhak vakıflara bağlı camilerdeki 
görevliler de Diyanet İşleri Başkanlığı kad
rolarına geçirilmiştir. i ma m-Hatip Lisesi 
mezunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrolarında istihdamı. bu okulların me
zun vermeye başladığı yıldan itibaren hızlı 
ve istikrarlı bir gelişme göstermiş olup 
halen bu oran% 90 nisbetini aşmıştır (bk. 
İMAM-HATİP LİSESİ). 

İmam- hatiplerin görevleri çeşitli tarih· 
lerde çıkarılan tüzük, yönetmelik ve yö-
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nergelerle belirlenmiştir. Esas itibariyle 
cami ve mescidleri ibadete açık tutmak, 
beş vakit namazla cuma. bayram. teravih 
ve cenaze namazlarını kıldırmaktan iba
ret olan bu görevlere 633 sayılı kanunun 
çıkarılmasından sonra müftünün izniyle 
isteyenlere Kur'an- ı Kerim öğretmek, iba
detle ilgili konularda cemaate bilgi ver
mek de eklenmiştir. Bazı büyük camiler
de sadece cuma ve bayram namazlarını 
kıldırmak ve hutbe okumak üzere hatip 
tayini yapılmışsa da bunlar devamlı olma
mış. genellikle bu görev imamlar tarafın· 
dan yürütülmüş, 633 sayılı kanunla da 
unvanlar "imam -hatip" olmuştur. Bir kı
sım selatin camileriyle cemaati kalabalık 
camilerde birden çok imam bulundurul
muş. tayin ve nakilleri ise mahalli müf
tünün teklifi , mülki amirin inhası ve baş
kanlığın ( 1931-1950 yılları arasında evkaf 
müdür veya memurunun teklifi, Evkaf 
Um um Müdürlüğü 'nün) onayı ile gerçek
l eşmiştir. Bilhassa göreve yeni başlayan 
imam - hatipiere mesleki formasyon ka
zandırılması ve bilgi eksikliklerinin ta
mamlanması için Diyanet İşleri Başkanlı
ğı'nca hizmetiçi eğitim programları uy
gulanmış, bu amaçla ilki 1973'te Bolu'da 
olmak üzere eğitim merkezleri açılmış
tır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak 
görev yapanların dışında, cenaze teşkilatı 
bulunan belediyelerin mezarlıklar şube 

müdürlükleri emrinde müslüman cena
zelerinin techiz ve tekfin işlerini yapmak, 
cenaze namazını kıldırmak, defnin usu
lüne göre gerçekleştirilmesini sağlamak 
ve definden sonra yapılmakta olan dini 
hizmetleri yerine getirmekle görevli ce
naze imam ları. aynı şekilde büyük has
tahanelerde vefat eden müslümanların 
techiz ve tekfin hizmetini yürüten ve un
vanı "imam" olan hastahane görevlileri 
de bulunmaktadır. 
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~ İRFAN YüCEL 

o FIKIR. Fıkıh literatüründe imarnet 
amme hukuku alanında "devlet başkan
lığı", ibadetlerde ise "cemaate namaz kıl
dırma" anlamında kullanılır ve muhtemel 
bir karışıklığı önlemek için de birincisine 
"büyük imamet" (el-imametü' l-kübra 1 el
imametü'l-uzma). ikincisine "küçük ima
met" (el- i mametü's-suğra) ya da "namaz 
imamlığı" (imametü's-salat) denilir (bk. iMA
MET). Ancak imam kelimesi, sözlükteki 
"önder ve öncü" anlamıyla da bağlantılı 
olarak dinlliteratürde bundan daha zen
gin bir kullanıma sahip olmuş, fıkıh ekal
leri gibi geniş kapsamlı fikir hareketlerine 
ve sosyal oluşurnlara öncülük eden, gö
rüşleri ilim muhitinde geniş yankı uyandı
ran alimler de imam diye anılmıştır. Dev
let başkanlarına "halife. sultan. emlrü'l
mü'minln" gibi adların verilmesi ve bu
nun yaygınlık kazanmasıyla birlikte yalın 
olarak imam kelimesiyle namaz kıldıran 
kimsenin kastedildiği ve böyle bir kullanı
mm giderek yaygınlık kazandığı da söyle
nebilir. Cemaatle namazda imamlık yap
maya i'timam. imama uymaya iktida. 
uyan kimseye de muktedl veya me'mfım 
d enilir. 

Namaz İslam dininin temel ibadetlerin
den biri olduğu gibi namazların cemaatle 
kılınması da dinin şiar ve sembolleri ara
sında görülmüş, bundan dolayı cemaatle 
namaz öteden beri dini hayatın canlı bir 
tezahürü olmuştur. İmamlık görevi, Hz. 
Peygamber'in bizzat ifa edip örneklik et
mesi sebebiyle adeta bir yönüyle ona ha
lefiyet gibi görülüp salih arnelierin en ha
yırlılarından biri kabul edilmiştir. Namaz 
kıldıracak kimsede aranan şartlar. göre
ve ehliyette öncelik sıralaması. görevin 
ifasına ilişkin hükümler, imama uymanın 
geçerlilik şartları gibi konularda fıkıh li
teratüründe geliştirilen ayrıntılı hüküm
ler de bu ilginin ürünüdür. Bu zengin biri
kimde ResGl-i Ekrem'in sözlü ve fiili sün
netinin, ayrıca onun döneminden itibaren 
oluşmaya başlayan ve İslam'ın yayılışıyla 
birlikte önemli bir konum kazanan imam
lık görevi konusunda ilk dönemlerden dev
ralınan dini geleneğin büyük payı vardır. 

İmamlığın Şartları. Cemaate namaz 
kıldıracak kimsede ne gibi şartların ara-
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nacağı konusu fıkıh mezheplerine göre 
farklılık gösterdiği gibi bu şartların dini 
bir esasa mı fiili duruma ve geleneğe mi 
dayandığı, namazın sıhhatinin mi yoksa 
imamete önceliğin mi şartı olduğu her 
zaman çok açık değildir. İmamlık, sırf iba
det olan namazla sıkı ilişkisi bulunan ve
sile mahiyetinde bir ibadet olduğu için 
imarnın ibadete ehil bir kimse olmasının 
gerektiği bellidir. Bundan dolayı imarnın 
akıllı ve müslüman olması imametin ge
çerliliğinin (sıhhat) iki temel şartı kabul 
edilir ve gayri müslimin. deli ve sarhoşun 
kıldırdığı namaz geçersiz sayılır. Çünkü 
namaz kıldırmada ve imama uymada 
önemli ilkelerden biri, imarnın namazının 
kendi açısından sahih olması halinde ce
maatin namazının da sahih olacağıdır. 
Namazı geçersiz olan imarnın durumu or
taya çıktıktan sonra arkasında kılınmış 
namazların iadesinin gerekip gerekıme
diği hususunda cemaatin bilgisizliğinin 

geçerli bir mazeret sayılıp sayılmaması
na bağlı olarak iki görüş vardır. içki, ku
mar, faiz gibi büyük günahları işleyen fa
sıkı n imamlığı, dolayısıyla bu imarnın ar
kasında kılınan namazın sıhhati de tar
tışmalıdır. Han efi. Maliki ve Şafii fakihle
riyle İbn Hazm dahil birçok müctehid, bu 
konuda Hz. Peygamber'in, imam dindar 
(birr) ya da facir olsun arkasında namaz 
kılınabileceğini bildiren hadisini (Ebu Da
vGd, "Şalat", 63; diğer rivayetler için bk. 
Şevkan ı, lll. 184-185) ve dönemlerine ka
darki fiili durumu delil alıp fasıkı n imam
lığının rnekruh sayılmakla birlikte kural 
olarak caiz olduğunu söylemiştir. imarnın 
cemaat içindeki konumundan ve imam
ların ümmetin en hayırlılarından seçil
mesini tavsiye eden hadislerin (a.g.e., III, 
ı 84-187) genel ifadesinden hareket eden 
Hanbeli ve Şla fakihleri ise ayrıca dindar
lık (adalet) şartından söz ederek fasıkın 
imamlığının caiz olmadığını ileri sürerler. 
Ancak Hanbelller de cuma ve bayram na
mazlarında bu şartı aramamışlardır. öte 
yandan çoğunluk içinde fıskın mahiyetine 
göre ayırım yapanlara ve bazı hallerde 
fıskı imamete engel görenlere de rastla
nır. Bid'atçının ve İslam muhiti içinde or
taya çıkan aşırı itikadl akımlara mensup 
olanların imamlığı da mezheplerin bu 
konudaki genel tutumuna ve biraz da bu 
nitelendirmenin izafiliğine bağlı olarak 
ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte 
genelde ffısıkın imamlığındakine benzer 
bir tavır ortaya konur. 

İmamlığın dinen geçerliliği için imarnın 
bulCığa ermiş olması şartı fakihler arasın
da tartışmalıdır. Hanefi mezhebinde, ay-

nca Şla'da kuwetli görüşe ve İbn Hazm'a 
göre cemaatle kılınan bütün namazlarda 
imarnın baliğ olması şart iken Maliki ve 
Hanbeli fakihleriyle bazı Hanefiler ve Şla 
fakihleri bunu sadece farz namazlarda 
şart koşar, mümeyyiz küçüğün küsfıf ve 
teravi h gibi namazlarda ya da kendisi gi
bi kimselere imamlığını sahih görürler. 
Şafiller'e, bazı tabi'in alimlerine ve Maliki 
fakihlerine göre ise hem farz hem nafile 
namazlarda imarnın buiCığa ermesi daha 
iyi olmakla birlikte mümeyyiz olması da 
yeterlidir. Ancak Şafii mezhebinde, cuma 
namazı için imarnın baliğ olması şartını 

arayanlar bulunduğu gibi mümeyyiz ço
cuğun yetişkinlere imametini rnekruh gö
renler de vardır. Bulfığ şartını arayanlar, 
"İmam -cemaatin namazına- kefildir ... " 
(Ebfı Davfıd, "Şalat", 32; Tirmizi', "Meva-
15-lt", 39) hadisinin dalaylı anlatımına. bu
lCığa ermeyen çocuğun imam yapılmama
sına ilişkin sahabe görüşlerine. ayrıca ço
cuğun namazının nafile olduğu, cemaa
tin farz namazın nafileye bina edilmesi
nin caiz olmayacağı görüşüne dayanmak
tadırlar. Şafii fakihleri ise Hz. Peygam
ber döneminde Amr b. Selime'nin henüz 
yedi yaşlarında iken kavmine imamlık 
yaptığına dair rivayeti delil alırlar (Buha
rl. "Megazi", 53; EbG Davud, "Şalat", 60) 

Fakihler erkeklere imamlık yapacak 
kimsenin erkek olması gerektiği. kadının 
erkeklere imamlığının caiz olmadığı gö
rüşünde birleşirler. Ebu Sevr. M üzen! ve 
Muhammed b. Cerlr et-Taberl'nin aksi 
görüşte olduğu zikredilmekle birlikte 
(Maverdl, II. 326; ibn Kudame, ll, 146; Ne
vev!, ei-Mecmü', IV, 255; Sa'd! Hüseyin Ali 
Cebr, s. 224-225) bazı kaynaklarda bunun, 
teravih gibi cemaatle kılınan nafile na
mazlarla ve Kur'an okumayı bilen bir er
keğin bulunmamasıyla kayıtlı olduğu be
lirtilmektedir ( Bedreddin el-Ayni'. ll . 329; 
Şevkanl, lll, 187; Sa'dl Hüseyin Ali Cebr, 
s. 227). Nitekim mezhepte benimsenen 
temel görüşün aksine Ahmed b. Hanbel'
den nakledilen bir rivayet de aynı yönde 
olup bu durumda kadın imarnın erkekle
rin arkasında duracağına da işaret edilir 
(i b n Kudame, ll, ı 99; ibn Teymiyye, XXIII, 
248; BuhGtl, ı. 479). Bu görüş sahipleri, 
Hz. Peygamber'in Ümmü Varaka'ya ev 
halkına namaz kıldırması için izin vermiş 
olmasından (Müsned, VI. 405; EbG DavGd, 
"Şalat", 6 ı) ve imamlığa en layık kimse
nin kıraati en iyi olan kişi olduğuna dair 
hadisin (aş. bk.) genel ifadesinden hare
ket ederler. Kadının erkeklere imametini 
caiz görmeyen çoğunluk ise bu konuda 
ResGl-i Ekrem'in cemaatin saf düzenine 


