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Hâce-i Büzürg Ýmâdüddîn Þihâbüddîn
Zahîrüddevle Nasîrülmille

Ebû Bekr Ubeydullåh b. Nizâmi’l-mülk
el-Hasen b. Alî et-Tûsî

(ö. 494/1101)
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444 (1052) yýlý civarýnda doðdu. Nizâ-
mülmülk’ün muhtemelen ikinci oðludur.
Babasýyla beraber Belh Emîri Yâhur’un
(Yâhýz, Tâcir, Bâcir) hizmetinde bulundu.
Daha sonra babasý ve aðabeyi Fahrülmülk
Ali ile birlikte Çaðrý Bey’in yanýna Merv’e
gitti. Sultan Melikþah’ýn Selçuklu tahtýna
geçiþinin ardýndan devlet iþleriyle ilgilen-
meye baþladý (466/1073-74). Ayný yýl Sul-
tan Melikþah ve Nizâmülmülk tarafýndan
idarî bir görevle Baðdat’a gönderildi. Bu-
rada kýsa sürede idarecilik kabiliyetiyle
temayüz ederek Irak ve el-Cezîre’nin yö-
netiminde söz sahibi oldu. 467’de (1075)
Muktedî -Biemrillâh’ýn hilâfet makamýna
geçmesi münasebetiyle düzenlenen biat
merasiminde ileri gelen devlet adamlarýy-
la birlikte Muktedî’ye ilk biat edenler ara-
sýnda yer aldý (Ýbnü’l-Esîr, X, 90).

470’te (1077-78) emrinde askerî birlikler
olduðu halde tekrar Baðdat’a gittiðinde
Sûkulmedrese ile Sûkussülâsâ’da yaþayan
halk arasýnda olaylar çýktý. Müeyyidülmülk,
amîd ve þahneyi çaðýrýp olaylarýn hemen
durdurulmasýný istediyse de karýþýklýklar ön-
lenemedi. Bunun üzerine babasýndan yar-
dým istemek zorunda kaldý. 473’te (1080-
81) Tekrît Kalesi hâkimi Mihrbât’a karþý
yürüyüp kaleyi teslim alan Müeyyidülmülk
Tekrît’ten Ýsfahan’a, oradan Baðdat’a geç-
ti (Cemâziyelevvel 475 / Ekim 1082). Bað-
dat’ta halifenin veziri Amîdüddevle b. Ce-
hîr kendisini törenle karþýladý.

476 (1083) yýlýnda Sultan Melikþah ta-
rafýndan Dîvân-ý Ýnþâ ve Tuðrâ’ya baþkan
tayin edildi. Ancak bir süre sonra görevin-
den ayrýldý. Ertesi yýl Ukaylî Emîri Þerefüd-
devle Müslim b. Kureyþ’in Sultan Melik-
þah’a itaat etmesini saðlayan Müeyyidül-
mülk’ün 477-487 (1084-1094) yýllarýndaki
faaliyetleri hakkýnda bilgi yoktur. 487’de
(1094) Arslan Argun ile Böripars arasýnda-
ki mücadele sýrasýnda Horasan’da bulun-
duðu bilinen Müeyyidülmülk buradaki ka-

rýþýklýklardan rahatsýz olup Ýsfahan’a gitti.
Ayný yýl Sultan Berkyaruk tarafýndan vezir
tayin edildi (Zilhicce 487 / Aralýk 1094). Mü-
eyyidülmülk, Irak ve Horasan emîrlerine
mektup göndererek onlarý Berkyaruk’un
saflarýna çekmeyi baþardý. Ardýndan Sultan
Berkyaruk’un en güçlü rakiplerinden olan
amcasý Tâcüddevle Tutuþ’la Rey civarýn-
da yaptýðý savaþta büyük yararlýklar gös-
terdi ve Tutuþ maðlûp edilerek öldürüldü
(488/1095). Sultan Berkyaruk’un savaþtan
sonra annesi Zübeyde Hatun’u yanýna ge-
tirmek istemesine karþý çýktý. Zübeyde Ha-
tun durumu öðrenince ona kin besleme-
ye baþladý. Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþkaný Mec-
dülmülk Ebü’l-Fazl ile babalarýndan kalan
miras sebebiyle aralarý açýk olan aðabeyi
Fahrülmülk de Zübeyde Hatun’u ona karþý
kýþkýrttý. Fahrülmülk, Zübeyde Hatun’un
Müeyyidülmülk’e çok öfkelendiðini duyun-
ca büyük meblaðlar verip Berkyaruk’tan
vezirlik talebinde bulundu. Sultan bu iste-
ði kabul ederek Müeyyidülmülk’ü azledip
hapse koydu, yerine Fahrülmülk’ü vezir ta-
yin etti (Safer 488 / Þubat 1095).

Bir müddet sonra hapisten kurtulan Mü-
eyyidülmülk, Baðdat’a gidip babasýndan
kalan ev ve emlâk ile uðraþmaya baþladý.
Fakat Mecdülmülk ve Zübeyde Hatun’a
karþý beslediði intikam duygularý onu ra-
hat býrakmadý. Hille’de Emîr Seyfüddevle
Sadaka b. Mansûr’u Berkyaruk’a karþý tah-
rik etti. Bir sonuç alamayýnca o sýrada Ýsfa-
han’da Bâtýnîler’le mücadele etmekte olan
yeni Irak valisi Emîr Üner’le görüþmek üze-
re Ýsfahan’a geçti. Onun teþvikiyle Sultan
Berkyaruk’a isyan eden Emîr Üner bir sü-
re sonra bir gulâmý tarafýndan öldürüldü.
Berkyaruk aleyhine çalýþmalarýna devam
eden Müeyyidülmülk askerleri kýþkýrtarak
Mecdülmülk’ü katlettirmeyi baþardý. Ar-
dýndan Gence Meliki Muhammed Tapar’ý
sultanlýðýný ilân etmesi için tahrik etti. Mu-
hammed Tapar da kendini sultan ilân edip
Müeyyidülmülk’ü vezirliðe getirdi (Þevval
492 / Eylül 1099).

Muhammed Tapar, 2 Zilkade 492’de (20
Eylül 1099) Rey þehrine geldiðinde Zübey-
de Hatun da oradaydý. Müeyyidülmülk onu
önce hapsetti, daha sonra da öldürttü.
Ancak bu davranýþý Muhammed Tapar’ýn
aleyhine oldu. Berkyaruk’tan ayrýlan emîr-
ler tekrar onun safýna geçti. Sultan Berk-
yaruk ile Muhammed Tapar arasýnda ce-
reyan eden ilk savaþta Berkyaruk’un or-
dusu maðlûp oldu, veziri Ebü’l-Mehâsin
esir düþtü. Müeyyidülmülk ona iyi davran-
dý ve Baðdat’a gönderip hutbenin Muham-
med Tapar adýna okunmasýný saðladý (14

Receb 493 / 25 Mayýs 1100). Ayrýca halife-
nin veziri Amîdüddevle Ýbn Cehîr’in azle-
dilmesini istedi ve bu isteði de yerine ge-
tirildi (Ramazan 493 / Temmuz 1100).

Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar
arasýnda meydana gelen ikinci savaþ Mu-
hammed Tapar’ýn maðlûbiyetiyle sonuç-
landý (3 Cemâziyelâhir 494 / 5 Nisan 1101).
Müeyyidülmülk esir alýnýp Sultan Berkya-
ruk’un huzuruna götürüldü. Müeyyidül-
mülk sultandan 100.000 dinar karþýlýðýnda
serbest býrakýlmasýný ve nezâret makamý-
na getirilmesini istedi ve bu isteði kabul
edildi. Berkyaruk ertesi gün taþtdârýn, bu
hareketinden dolayý kendisini eleþtirdiðini
duyunca çok sinirlendi ve Müeyyidülmülk’ü
çaðýrýp hakarette bulundu ve onu bizzat
öldürdü (Cemâziyelâhir 494 / Nisan 1101).
Emîr Ayaz, birkaç gün boyunca öldürüldü-
ðü yerde kalan Müeyyidülmülk’ün cese-
dini sultandan izin alýp Ýsfahan’a gönder-
di ve orada babasý Nizâmülmülk’ün yaný-
na defnedildi. Selçuklu Veziri Enûþirvân b.
Hâlid, Müeyyidülmülk’ü devrinde eþi olma-
yan bir vezir olarak tanýtýr. Katledilmesin-
den dolayý çok büyük bir üzüntü duyduðu-
nu ve bu üzüntüye dayanamayýp Basra’ya
giderek üç yýl orada kaldýðýný söyler (Bün-
dârî, s. 91).

Ýdarî kabiliyetiyle temayüz eden Müey-
yidülmülk Berkyaruk ve Muhammed Ta-
par’a yaptýðý vezirlik döneminde devlet iþ-
lerini yoluna koyup otoriteyi saðlamýþtýr.
Farsça ve Arapça þiirler yazdýðý (Avfî on-
dan üç rubâî nakleder, bk. Lübâbü’l-elbâb,
s. 66-68), âlim, edip ve þairleri himaye et-
tiði kaydedilmektedir. Emîrü’þ-Þuarâ Mu-
izzî, Kadý Nâsýhuddîn-i Errecânî, Ebü’l-Mu-
zaffer el-Ebîverdî, Ebû Ýsmâil et-Tuðraî
onun için kasideler yazmýþlardýr (bazý ör-
nekler için bk. Abbas Ýkbâl, s. 134-147).
Müeyyidülmülk babasýnýn nâibi sýfatýyla Ni-
zâmiye Medresesi ile de ilgilenmiþ, þeyh
Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin ölümü üzerine Ebû
Sa‘d Abdurrahman b. Me’mûn el-Mütevel-
lî’yi Nizâmiye’ye müderris tayin etmiþtir.
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Sözlükte “çaðrýda bulunan, ezan oku-
yan, kamet getiren kimse” mânasýndaki
müezzin kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de “mü-
nâdî” anlamýnda iki âyette geçmektedir
(el-A‘râf 7/44; Yûsuf 12/70). Hadislerde
“ezan okuyan, kamet getiren” mânasýn-
da kullanýlýr, bazan bu anlamda münâdî
kelimesi de yer alýr (Buhârî, “Vudû,”, 5;
“Ecân”, 7). Müezzinler için sâih (çaðýran,
davet eden; Taberî, VIII, 439) ve mükebbir
(tekbir alan) gibi unvanlara rastlanmakta-
dýr. Münâdîlik Ýslâm’dan önce Araplar’da
mevcuttu. Mekke’de Dârünnedve’de yapý-
lacak toplantýlar münâdîler vasýtasýyla du-
yurulduðu gibi þehirlerde ve kabileler ara-
sýndaki önemli olaylarla umumi toplantýlar
müezzin veya münâdî adý verilen þahýslar
tarafýndan halka ilân edilirdi.

Hz. Peygamber hicretten önce Mekke’-
de bazý duyurular için münâdîler görevlen-
dirmiþ, ancak müslümanlarý namaza ça-
ðýrmak amacýyla özel bir görevli tayin et-
memiþti. Müezzinlik görevinin Mekke’de
baþladýðýna dair rivayetler doðru deðildir
(Nûreddin el-Halebî, II, 296 vd.; Mahmûd
Muhammed es-Sübkî, IV, 125). Medine’-
de genellikle Bilâl-i Habeþî bir süre namaz
vakitlerinde sokaklarda “es-salâh es-salâh”
(haydi namaza) diye çaðrýda bulunduysa da
bu uygulama yeterli görülmemiþ, Resûl-i
Ekrem’in 1 (622) veya 2. (623) yýlda eza-
nýn lafýzlarýný belirlemesiyle müezzinlik mü-
essesesi ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihten son-
ra müezzin kelimesi sadece namaz vakit-
lerini duyuran ve kamet getiren kimseleri
ifade etmek suretiyle münâdîlikten ayrýl-
mýþsa da münâdînin nâdiren müezzin kar-
þýlýðý kullanýldýðý da görülmektedir (Mak-
disî, s. 182).

Ýlk müezzin, ezan ve kameti Resûl-i Ek-
rem’den öðrenen ve Neccâroðullarý’ndan
bir kadýna ait evin damýna çýkarak sabah
ezanýný okuyan Bilâl-i Habeþî’dir (Buhârî,
“Ecân”, 1, 3). Müezzinliðin önemine iþaret
eden Hz. Peygamber, “Ýnsanlar müezzinlik
yapmanýn ve ilk safta bulunmanýn ne ka-
dar sevap olduðunu bilselerdi buna ulaþ-
mak için kuraya baþvururlardý” demiþtir
(Buhârî, “Ecân”, 8). Resûlullah zamanýn-
da müezzinlik görevi Medine’de Bilâl-i Ha-
beþî ve Ýbn Ümmü Mektûm, Kubâ’da Sa‘d
b. Âiz el-Karaz ve Mekke’de Ebû Mahzû-
re tarafýndan yerine getirilmiþtir. Müez-
zinler bir arada bulunduklarý vakit Bilâl bi-
rinci, Ebû Mahzûre ikinci, Ýbn Ümmü Mek-
tûm üçüncü müezzin sayýlýrdý (Makrîzî, IV,
46). Bilâl-i Habeþî ezan okuduktan sonra
Hz. Peygamber’in kapýsý önünde durarak
onu namaza davet ederdi. Bu uygulama
Hulefâ-yi Râþidîn döneminde Sa‘d b. Âiz,
sonraki devirlerde devlet baþkanlarýnýn
müezzinleri tarafýndan sürdürülmüþtür.
Bilâl-i Habeþî’nin Resûl-i Ekrem’in vefatý-
nýn ardýndan müezzinlik yapmak isteme-
mesi üzerine bu iþ için Mescid-i Kubâ’nýn
müezzini Sa‘d b. Âiz görevlendirilmiþtir.
Bayram namazýna gidilirken müezzinler
Hz. Peygamber’in önünde yürür, ellerinde
Habeþ Necâþîsi Ashame tarafýndan gön-
derilen ve “aneze” diye bilinen asâyý taþýr-
lardý (Ýbn Sa‘d, III, 178; Taberî, II, 418).

Resûlullah, tayin ettiði valilerden ve Ýs-
lâm’a giren kabilelerden imam ve müez-
zin istihdam etmelerini isterdi (Müsned,
IV, 217; Buhârî, “Ecân”, 17). Hz. Ömer’in,
Kûfe kadýlýðýna ve beytülmâl idaresine gön-
derdiði Abdullah b. Mes‘ûd’u müezzinlikle
de görevlendirmesi Hz. Peygamber’in baþ-
lattýðý uygulamanýn sürdürüldüðünü gös-
termektedir (Ýbnü’l-Fakýh, s. 202, 208). Re-
sûl-i Ekrem’in Mekke fethinde Bilâl’e Kâ-
be’nin damýnda ezan okutmasýndan hare-
ketle bir yerin fethinden sonra fetih ezaný
okunmasý, fethedilen yere imam ve mü-
ezzin tayin edilmesi ilk dönemlerden itiba-
ren âdet haline gelmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, IX,
34; Ýbn Bîbî, I, 345; Ýbn Kesîr, XII, 346).

Hz. Osman’ýn Mescid-i Nebevî’de mü-
ezzin sayýsýný dörde çýkarmasýndan sonra
(Abdülhay el-Kettânî, I, 157) özellikle bü-
yük ve merkezî camilerde cuma baþta ol-
mak üzere önemli gün ve gecelerde ezan
ve kametin dýþýnda çeþitli vazifeler üstle-
nen birden çok müezzin görevlendirilmiþ-
tir. Bunlardan biri baþmüezzin (reîsülmüez-
zinîn, þeyhülmüezzinîn) olarak tayin edilirdi.
Fethedilen yahut yeni kurulan þehirlerde
yaptýrýlan cami ve mescidlerde merkezî

idare, mahalle halký veya bâni tarafýndan
müezzin görevlendirilmesiyle müezzinlik
dinî hizmetler alanýnda imamlýktan sonra
en önemli kurum haline gelmiþtir. Cami ve
mescidlerin yaný sýra külliye, medrese, han-
kah, ribât, tekke ve zâviye gibi kurumlar-
da da müezzinler vazife yapmýþtýr.

Asr-ý saâdet’ten itibaren müezzinler sesi
güzel ve gür, Kur’ân-ý Kerîm’i iyi okuyan,
mûsikiye vâkýf kimseler arasýndan seçilirdi.
Hz. Peygamber’in yirmi kadar kiþiye ezan
okutup dinlediði ve içlerinden Ebû Mah-
zûre’nin sesini beðenerek ona ezan cüm-
lelerini öðrettiði rivayet edilmektedir (Dâ-
rimî, “Salât”, 7). Resûl-i Ekrem ayrýca çe-
þitli sözleri ve uygulamalarýyla müezzinli-
ðin önemine iþaret etmiþ ve müezzinler-
den görevlerini usulüne uygun, insanlarý
rahatsýz etmeyecek þekilde yapmalarýný,
gereksiz yere seslerini yükseltmemelerini
istemiþtir (Tecrid Tercemesi, II, 567).

Mescid-i Nebevî’nin arka tarafýna müez-
zinlerin ezan okumasý için “mi’zene” adý
verilen yüksekçe bir yer yapýlmýþtýr. Emevî
Halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân zamanýn-
da müezzinlerin seslerini daha uzaklara
duyurabilmeleri ve sesi duymayan kimse-
lerin uzaktan görerek vaktin girdiðini an-
lamalarý, ayrýca sahur ve iftar vakitlerinin
bildirilmesi, bazý duyurularýn yapýlmasý için
minareler inþa edilmiþtir.

Bilâl-i Habeþî’nin beytülmâl iþlerine de
bakmasý, Hz. Ali’nin müezzini Ýbnü’n-Neb-
bâh’ýn halifenin kâtipliðini ve Abdullah b.
Zübeyr’in müezzininin kadýlýk vazifesini
yapmasý örneklerinde görüldüðü gibi mü-
ezzinler farklý görevler de üstlenmiþlerdir;
bu uygulama sonraki dönemlerde devam
etmiþtir. Müezzinler genelde hayatlarýnýn
sonuna kadar görevlerini sürdürürlerdi.
Özellikle büyük þehirlerde belli ailelerden
gelen müezzinler birkaç nesil boyunca bu
görevi yerine getirirlerdi. Mekke ve Medi-
ne’de Ebû Mahzûre ile Sa‘d b. Âiz el-Ka-
raz’ýn soyundan gelenler uzun süre müez-
zinliði uhdelerinde bulundurmuþlardýr.

Emevîler devrinden itibaren devlet baþ-
kanlarýnýn yaný sýra emîr, vali, kumandan
gibi üst düzey yöneticiler de özel müezzin
istihdam etmiþtir. Memlükler’de saltanat
nâiblerinin, Altýn Orda Hanlýðý’nda emîr ve
hatunlarýn elçilik, kâtiplik ve müderrislik de
yapan müezzinleri bulunuyordu.

Zamanla Mescid-i Harâm ve Mescid-i
Nebevî ile Emeviyye ve Ezher gibi büyük
camilerde farklý mezheplere ait her mih-
raba ayrý müezzin tayin edilmeye baþlan-
mýþtýr. Bu camilerdeki müezzin sayýsýnýn
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otuz ile yetmiþ arasýnda olduðu belirtil-
mektedir. Mekke’de ve Dýmaþk’ta önce Þâ-
fiî müezzinlerinin, ardýndan diðer mezhep
müezzinlerinin kamet getirdiði kaydedil-
mektedir (Ýbn Cübeyr, s. 68).

Hayatý boyunca Mescid-i Harâm’da gö-
rev yaparken müezzinliði de öðreten Ebû
Mahzûre Mekke okuyuþunun, Sa‘d b. Âiz
Medine okuyuþunun kurucusu kabul edil-
mektedir. Ýslâmiyet’in yayýldýðý bölgeler-
de görevlendirilen müezzinler bu iki oku-
yuþtan birini esas almýþtýr. Fâtýmîler’den
itibaren müezzinlerin hâkim mezhebin an-
layýþýna uygun biçimde görev yapmasý za-
man zaman þikâyetlere sebep olmuþtur
(Ýbn Kesîr, XI, 284, 287).

Hz. Peygamber, beraberinde Bilâl-i Ha-
beþî olduðu halde Mescid-i Kubâ’ya gitti-
ðinde müezzinliðin Sa‘d b. Âiz tarafýndan
yerine getirilmesi, Ebû Mahzûre’nin, Mes-
cid-i Harâm’da müezzinlik görevinin Emevî
Halifesi Muâviye’nin müezzini tarafýndan
üstlenilmesine karþý çýkmasý bir yerde ön-
celiðin vazifeli müezzine ait olduðunu gös-
termektedir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, I,
459-460, 464). Öte yandan müezzinlerin
bazan görevlerini ihmal ettikleri veya yet-
kilerini aþtýklarý, Emevî valilerinden Ziyâd
b. Ebîh’in müezzininin yaptýðý gibi halký
zorla camiye topladýklarý, ezaný vaktinden
önce okuduklarý veya siyasî olaylar sebe-
biyle görev yapamadýklarý görülmektedir
(Taberî, V, 372; VII, 613; Ýbn Kesîr, XIV, 122,
244).

Resûl-i Ekrem ve ilk iki halife zamanýn-
da cuma namazý için hutbeden önce sa-
dece iç ezan okunurken Hz. Osman döne-
minden itibaren dýþarýda da ezan okun-
maya baþlanmýþtýr. Müezzinler, aþýrý yað-
mur sebebiyle cuma günü namazýn Mes-
cid-i Nebevî’de kýlýnamayacaðýný duyurmak
gibi bazý istisnaî görevler de üstlenirdi (Bu-
hârî, “Ecân”, 41).

Bayram namazlarý için mescide gidilir-
ken Resûlullah devrinde olduðu gibi mü-
ezzinler namazý kýldýracak halifenin veya
valinin önünden yürürlerdi. Hulefâ-yi Râþi-
dîn döneminde kurban edilecek hayvan
Mescid-i Nebevî’nin müezzini tarafýndan
halifenin önüne getirilirdi (a.g.e., VII, 333).
Fâtýmîler’den itibaren tören alaylarýna ka-
týlmaya baþlayan müezzinler Mekke’de
minberin basamaklarýna oturarak, Hindis-
tan’da fillerin üzerinde tehlîl ve tekbirlerle
bayram törenlerini yönlendirirlerdi (Ýbn
Cübeyr, s. 116; Ýbn Battûta, II, 516, 580;
Makrîzî, II, 367).

Müezzinlerin önemli günlerde bilhassa
yatsý ve sabah namazlarýndan önce, cuma

ve bayram gecelerinde minareden tesbi-
hatta bulunmalarý, cuma ezanýndan evvel
salâ okumalarý âdeti ilk defa Mýsýr’da Mes-
leme b. Muhalled’in (ö. 62/682) valiliði es-
nasýnda Amr b. Âs Camii’nde uygulanmýþ-
týr. Daha sonra bu uygulama Kur’ân-ý Ke-
rîm tilâveti, dua, kaside ve ilâhiler de ilâve
edilerek bütün Ýslâm dünyasýnda yaygýn-
laþmýþtýr (Makrîzî, IV, 51; Nuaymî, II, 130).
Memlükler devrinde büyük camilerde Hz.
Peygamber’e salâtü selâm getirmeyi em-
reden Ahzâb sûresinin 56. âyeti cuma ge-
celeri ezandan sonra baþmüezzin tara-
fýndan okunur, diðer müezzinler de bunu
tekrarlardý (Ýbn Kesîr, XIV, 205). Müezzin-
lerin farz namazlardan sonra otuz üçer
defa okuduðu “sübhânellah”, “elhamdü-
lillâh” ve “Allahüekber” þeklindeki tesbiha-
ta 742’de (1341) Kadýlkudât Takýyyüddin
es-Sübkî, üç defa “estaðfirullâh el-azîm”
ve “Allahümme ente’s-selâm ve minke’s-
selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm”
ibareleriyle sabah ve akþam namazlarýn-
dan sonra bazý zikir ve tesbihatý ilâve et-
miþtir (a.g.e., a.y.). Mýsýr ve Suriye’de 791
(1389) yýlýndan itibaren müezzinler her
ezanýn ardýndan Hz. Peygamber’e salâtü
selâm getirmeye baþlamýþtýr (Makrîzî, IV,
49).

Halife, sultan, vezir ve kumandanlar gö-
reve geldiklerinde, sefere çýktýklarýnda ve-
ya dönüþlerinde müezzinler onlarý öven ka-
sideler okurlardý. Abbâsîler’de biat edile-
cek halifenin adý minarelerden halka bil-
dirilirdi (Taberî, VIII, 555). 463’te (1070-71)
Kaim-Biemrillâh ve Sultan Alparslan adý-
na hutbe okunacaðý siyahlara bürünmüþ
müezzinler tarafýndan ilân edilmiþti (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 63). Müezzinler, vaktin girdi-
ðini devlet baþkanýna yahut valiye haber
verdikten sonra ezan okuyarak bekler, ka-
meti onlara göre ayarlarlardý. Halifelerin
beþ vakit namaza çýkmayý terkettikleri Ab-
bâsî ve Fâtýmî dönemlerinde müezzinlerin
halifeyi namaza davet görevi ortadan kal-
kýnca çeþitli vesilelerle halifenin adý mina-
relerde zikredilerek övme uygulamasý baþ-
lamýþ, Fâtýmîler’le mücadeleye giren Selâ-
haddîn-i Eyyûbî bunu kaldýrmak istemiþ-
se de baþarýlý olamamýþtýr. Buna ilâveten
Mýsýr, Suriye ve Hicaz’daki bütün camiler-
de sabah namazýndan önce halifenin ya-
nýnda Hz. Peygamber’in anýlmasý âdetini
getirmiþtir (Makrîzî, IV, 47-50). Mekke’de
“müezzin-i zemzemî” adý verilen baþmü-
ezzin, her akþam namazýndan sonra ve
yeni ay girince ezan okuduðu yere çýkarak
yüksek sesle emîri tebrik eder, Mekke yö-
netiminde bulunmuþ kimseleri öven bir
kaside okurdu. Osmanlý döneminde de bu

uygulama sürdürülmüþtür. Memlükler
devrinde Hicaz ve Mýsýr’da müezzinler ta-
rafýndan toplu olarak okunan ezana “sul-
tan ezaný” denilirdi (Kitâbü Vašfi’s-Sul¹ân
en-Nâ½ýr, s. 157).

Müezzinler açýlýþ törenleri baþta olmak
üzere çeþitli etkinliklere katýlýrlardý. Mu-
hammed b. Kalavun, Kal‘atü Cebel ta-
mamlanýnca Mýsýr’daki bütün müezzinleri
açýlýþ törenine çaðýrarak aralarýndan seç-
tiði yirmi kiþiyi burada görevlendirmiþti
(Makrîzî, III, 370). Müezzinlerin vazifeleri
arasýnda ölüm haberlerini halka duyurmak
da bulunuyordu (Ýbn Kesîr, XIV, 143). Ni-
tekim Abbas b. Abdülmuttalib’in vefatý
Medine’nin kenar mahallelerine gönderi-
len bir müezzin tarafýndan duyurulmuþtu
(Ýbn Sa‘d, IV, 23). 781 (1379) yýlýndan iti-
baren bu görev müezzinlerin minarelerden
okuduklarý salâ ile yerine getirilmeye baþ-
lanmýþtýr (Mahmûd Muhammed es-Süb-
kî, IV, 193). Savaþlarda þehid olan önemli
kiþilerin þehâdetini halka duyuran müez-
zinler (Taberî, IV, 302) cenazelerin teçhiz
ve tekfiniyle uðraþýr, bazý bölgelerde cena-
ze götürülürken vefat eden kimsenin iyi-
liklerini sayarlardý. Hükümet merkezinden
gelen ferman ve mektup gibi önemli du-
yurular da halka müezzinler tarafýndan
okunurdu (Ýbn Kesîr, XIV, 68, 72). Müezzin-
lerin görevlerini iyi yapýp yapmadýðý muh-
tesibler tarafýndan denetlenirdi (Ýbnü’l-
Uhuvve, s. 176-177). Ýbn Battûta’nýn, Mal-
divler’de kadýlýk vazifesini üstlenince bu-
radaki adalara emirnâmeler göndererek
devletten maaþ alan imam ve müezzinle-
rin görevlerini iyi yapmalarýný istemesi ve
tayinleriyle bizzat ilgilenmesi (er-Ri¼le, II,
597, 669) müezzinlerin kadýlar tarafýndan
denetlenebildiðini de göstermektedir.

Müezzinlere maaþ baðlandýðýna dair ilk
haberler Hz. Ömer devrine kadar ulaþýr
(Hatîb, II, 81) ve Hz. Osman’dan itibaren
müezzinlerin sürekli maaþ aldýðý belirtilir
(Makrîzî, IV, 47). Hârûnürreþîd zamanýnda
divana kayýtlý müezzinlere yýllýk 1000 dinar
verilirken Muktedir-Billâh döneminde hi-
lâfet sarayý ve müþtemilâtýný kapsayan Dâ-
rülhilâfe’de görevli müezzinlere günlük 3g
dinar ücret ödeniyordu (Dayfullah Yahyâ
ez-Zehrânî, s. 206, 470). Nâsýr-ý Hüsrev, Dý-
maþk’tan Kayrevan’a kadar bütün þehir ve
köylerde müezzin bulunduðunu ve bunla-
rýn maaþlarýnýn valiler tarafýndan ödendi-
ðini kaydeder (Sefernâme, s. 109). Müez-
zinlere ramazan aylarýnda, bayramlarda,
önemli gün ve gecelerde ek tahsisat ay-
rýlýrdý. Müezzinlik görevini fahrî olarak üst-
lenenler de bulunuyordu (Taberî, IX, 107).
Ýbn Haldûn, Me’mûn dönemine ait maaþ
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hþ., bk. Ýndeks; Þebânkâreyî, Mecma£u’l-ensâb
(nþr. Mîr Hâþim-i Muhaddis), Tahran 1363 hþ., s.
106-107; Hândmîr, Düstûrü’l-vüzerâß (nþr. Saîd-i
Nefîsî), Tahran 2535 þþ.; Browne, LHP, bk. Ýndeks;
Abbas Ýkbâl, Vezâret der £Ahd-i Selâ¹în-i Büzürg-i
Selc†š¢ (nþr. M. TakýDâniþpejûh), Tahran 1338 hþ.,
s. 124-147, ayrýca bk. Ýndeks; C. L. Clausner, The
Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration
1055-1194, Cambridge 1973, s. 43, 46, 47, 105,
106, 121, 126-127, 132-133; A. K. S. Lambton,
“The Internal Structure of the Saljuq Empire”,
CHIr., V, 203-282; Abdülkerim Özaydýn, Sultan
Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-
511/1105-1118), Ankara 1990, s. 12-15, 17-20,
22-24; a.mlf., Sultan Berkyaruk Devri Selçuk-
lu Tarihi (485-498/1092-1104), Ýstanbul 2001,
s. 43, 55-67, 149-150, ayrýca bk. Ýndeks.
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Sözlükte “çaðrýda bulunan, ezan oku-
yan, kamet getiren kimse” mânasýndaki
müezzin kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de “mü-
nâdî” anlamýnda iki âyette geçmektedir
(el-A‘râf 7/44; Yûsuf 12/70). Hadislerde
“ezan okuyan, kamet getiren” mânasýn-
da kullanýlýr, bazan bu anlamda münâdî
kelimesi de yer alýr (Buhârî, “Vudû,”, 5;
“Ecân”, 7). Müezzinler için sâih (çaðýran,
davet eden; Taberî, VIII, 439) ve mükebbir
(tekbir alan) gibi unvanlara rastlanmakta-
dýr. Münâdîlik Ýslâm’dan önce Araplar’da
mevcuttu. Mekke’de Dârünnedve’de yapý-
lacak toplantýlar münâdîler vasýtasýyla du-
yurulduðu gibi þehirlerde ve kabileler ara-
sýndaki önemli olaylarla umumi toplantýlar
müezzin veya münâdî adý verilen þahýslar
tarafýndan halka ilân edilirdi.

Hz. Peygamber hicretten önce Mekke’-
de bazý duyurular için münâdîler görevlen-
dirmiþ, ancak müslümanlarý namaza ça-
ðýrmak amacýyla özel bir görevli tayin et-
memiþti. Müezzinlik görevinin Mekke’de
baþladýðýna dair rivayetler doðru deðildir
(Nûreddin el-Halebî, II, 296 vd.; Mahmûd
Muhammed es-Sübkî, IV, 125). Medine’-
de genellikle Bilâl-i Habeþî bir süre namaz
vakitlerinde sokaklarda “es-salâh es-salâh”
(haydi namaza) diye çaðrýda bulunduysa da
bu uygulama yeterli görülmemiþ, Resûl-i
Ekrem’in 1 (622) veya 2. (623) yýlda eza-
nýn lafýzlarýný belirlemesiyle müezzinlik mü-
essesesi ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihten son-
ra müezzin kelimesi sadece namaz vakit-
lerini duyuran ve kamet getiren kimseleri
ifade etmek suretiyle münâdîlikten ayrýl-
mýþsa da münâdînin nâdiren müezzin kar-
þýlýðý kullanýldýðý da görülmektedir (Mak-
disî, s. 182).

Ýlk müezzin, ezan ve kameti Resûl-i Ek-
rem’den öðrenen ve Neccâroðullarý’ndan
bir kadýna ait evin damýna çýkarak sabah
ezanýný okuyan Bilâl-i Habeþî’dir (Buhârî,
“Ecân”, 1, 3). Müezzinliðin önemine iþaret
eden Hz. Peygamber, “Ýnsanlar müezzinlik
yapmanýn ve ilk safta bulunmanýn ne ka-
dar sevap olduðunu bilselerdi buna ulaþ-
mak için kuraya baþvururlardý” demiþtir
(Buhârî, “Ecân”, 8). Resûlullah zamanýn-
da müezzinlik görevi Medine’de Bilâl-i Ha-
beþî ve Ýbn Ümmü Mektûm, Kubâ’da Sa‘d
b. Âiz el-Karaz ve Mekke’de Ebû Mahzû-
re tarafýndan yerine getirilmiþtir. Müez-
zinler bir arada bulunduklarý vakit Bilâl bi-
rinci, Ebû Mahzûre ikinci, Ýbn Ümmü Mek-
tûm üçüncü müezzin sayýlýrdý (Makrîzî, IV,
46). Bilâl-i Habeþî ezan okuduktan sonra
Hz. Peygamber’in kapýsý önünde durarak
onu namaza davet ederdi. Bu uygulama
Hulefâ-yi Râþidîn döneminde Sa‘d b. Âiz,
sonraki devirlerde devlet baþkanlarýnýn
müezzinleri tarafýndan sürdürülmüþtür.
Bilâl-i Habeþî’nin Resûl-i Ekrem’in vefatý-
nýn ardýndan müezzinlik yapmak isteme-
mesi üzerine bu iþ için Mescid-i Kubâ’nýn
müezzini Sa‘d b. Âiz görevlendirilmiþtir.
Bayram namazýna gidilirken müezzinler
Hz. Peygamber’in önünde yürür, ellerinde
Habeþ Necâþîsi Ashame tarafýndan gön-
derilen ve “aneze” diye bilinen asâyý taþýr-
lardý (Ýbn Sa‘d, III, 178; Taberî, II, 418).

Resûlullah, tayin ettiði valilerden ve Ýs-
lâm’a giren kabilelerden imam ve müez-
zin istihdam etmelerini isterdi (Müsned,
IV, 217; Buhârî, “Ecân”, 17). Hz. Ömer’in,
Kûfe kadýlýðýna ve beytülmâl idaresine gön-
derdiði Abdullah b. Mes‘ûd’u müezzinlikle
de görevlendirmesi Hz. Peygamber’in baþ-
lattýðý uygulamanýn sürdürüldüðünü gös-
termektedir (Ýbnü’l-Fakýh, s. 202, 208). Re-
sûl-i Ekrem’in Mekke fethinde Bilâl’e Kâ-
be’nin damýnda ezan okutmasýndan hare-
ketle bir yerin fethinden sonra fetih ezaný
okunmasý, fethedilen yere imam ve mü-
ezzin tayin edilmesi ilk dönemlerden itiba-
ren âdet haline gelmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, IX,
34; Ýbn Bîbî, I, 345; Ýbn Kesîr, XII, 346).

Hz. Osman’ýn Mescid-i Nebevî’de mü-
ezzin sayýsýný dörde çýkarmasýndan sonra
(Abdülhay el-Kettânî, I, 157) özellikle bü-
yük ve merkezî camilerde cuma baþta ol-
mak üzere önemli gün ve gecelerde ezan
ve kametin dýþýnda çeþitli vazifeler üstle-
nen birden çok müezzin görevlendirilmiþ-
tir. Bunlardan biri baþmüezzin (reîsülmüez-
zinîn, þeyhülmüezzinîn) olarak tayin edilirdi.
Fethedilen yahut yeni kurulan þehirlerde
yaptýrýlan cami ve mescidlerde merkezî

idare, mahalle halký veya bâni tarafýndan
müezzin görevlendirilmesiyle müezzinlik
dinî hizmetler alanýnda imamlýktan sonra
en önemli kurum haline gelmiþtir. Cami ve
mescidlerin yaný sýra külliye, medrese, han-
kah, ribât, tekke ve zâviye gibi kurumlar-
da da müezzinler vazife yapmýþtýr.

Asr-ý saâdet’ten itibaren müezzinler sesi
güzel ve gür, Kur’ân-ý Kerîm’i iyi okuyan,
mûsikiye vâkýf kimseler arasýndan seçilirdi.
Hz. Peygamber’in yirmi kadar kiþiye ezan
okutup dinlediði ve içlerinden Ebû Mah-
zûre’nin sesini beðenerek ona ezan cüm-
lelerini öðrettiði rivayet edilmektedir (Dâ-
rimî, “Salât”, 7). Resûl-i Ekrem ayrýca çe-
þitli sözleri ve uygulamalarýyla müezzinli-
ðin önemine iþaret etmiþ ve müezzinler-
den görevlerini usulüne uygun, insanlarý
rahatsýz etmeyecek þekilde yapmalarýný,
gereksiz yere seslerini yükseltmemelerini
istemiþtir (Tecrid Tercemesi, II, 567).

Mescid-i Nebevî’nin arka tarafýna müez-
zinlerin ezan okumasý için “mi’zene” adý
verilen yüksekçe bir yer yapýlmýþtýr. Emevî
Halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân zamanýn-
da müezzinlerin seslerini daha uzaklara
duyurabilmeleri ve sesi duymayan kimse-
lerin uzaktan görerek vaktin girdiðini an-
lamalarý, ayrýca sahur ve iftar vakitlerinin
bildirilmesi, bazý duyurularýn yapýlmasý için
minareler inþa edilmiþtir.

Bilâl-i Habeþî’nin beytülmâl iþlerine de
bakmasý, Hz. Ali’nin müezzini Ýbnü’n-Neb-
bâh’ýn halifenin kâtipliðini ve Abdullah b.
Zübeyr’in müezzininin kadýlýk vazifesini
yapmasý örneklerinde görüldüðü gibi mü-
ezzinler farklý görevler de üstlenmiþlerdir;
bu uygulama sonraki dönemlerde devam
etmiþtir. Müezzinler genelde hayatlarýnýn
sonuna kadar görevlerini sürdürürlerdi.
Özellikle büyük þehirlerde belli ailelerden
gelen müezzinler birkaç nesil boyunca bu
görevi yerine getirirlerdi. Mekke ve Medi-
ne’de Ebû Mahzûre ile Sa‘d b. Âiz el-Ka-
raz’ýn soyundan gelenler uzun süre müez-
zinliði uhdelerinde bulundurmuþlardýr.

Emevîler devrinden itibaren devlet baþ-
kanlarýnýn yaný sýra emîr, vali, kumandan
gibi üst düzey yöneticiler de özel müezzin
istihdam etmiþtir. Memlükler’de saltanat
nâiblerinin, Altýn Orda Hanlýðý’nda emîr ve
hatunlarýn elçilik, kâtiplik ve müderrislik de
yapan müezzinleri bulunuyordu.

Zamanla Mescid-i Harâm ve Mescid-i
Nebevî ile Emeviyye ve Ezher gibi büyük
camilerde farklý mezheplere ait her mih-
raba ayrý müezzin tayin edilmeye baþlan-
mýþtýr. Bu camilerdeki müezzin sayýsýnýn



491

MÜEZZİN

492

MÜEZZÝN

otuz ile yetmiþ arasýnda olduðu belirtil-
mektedir. Mekke’de ve Dýmaþk’ta önce Þâ-
fiî müezzinlerinin, ardýndan diðer mezhep
müezzinlerinin kamet getirdiði kaydedil-
mektedir (Ýbn Cübeyr, s. 68).

Hayatý boyunca Mescid-i Harâm’da gö-
rev yaparken müezzinliði de öðreten Ebû
Mahzûre Mekke okuyuþunun, Sa‘d b. Âiz
Medine okuyuþunun kurucusu kabul edil-
mektedir. Ýslâmiyet’in yayýldýðý bölgeler-
de görevlendirilen müezzinler bu iki oku-
yuþtan birini esas almýþtýr. Fâtýmîler’den
itibaren müezzinlerin hâkim mezhebin an-
layýþýna uygun biçimde görev yapmasý za-
man zaman þikâyetlere sebep olmuþtur
(Ýbn Kesîr, XI, 284, 287).

Hz. Peygamber, beraberinde Bilâl-i Ha-
beþî olduðu halde Mescid-i Kubâ’ya gitti-
ðinde müezzinliðin Sa‘d b. Âiz tarafýndan
yerine getirilmesi, Ebû Mahzûre’nin, Mes-
cid-i Harâm’da müezzinlik görevinin Emevî
Halifesi Muâviye’nin müezzini tarafýndan
üstlenilmesine karþý çýkmasý bir yerde ön-
celiðin vazifeli müezzine ait olduðunu gös-
termektedir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, I,
459-460, 464). Öte yandan müezzinlerin
bazan görevlerini ihmal ettikleri veya yet-
kilerini aþtýklarý, Emevî valilerinden Ziyâd
b. Ebîh’in müezzininin yaptýðý gibi halký
zorla camiye topladýklarý, ezaný vaktinden
önce okuduklarý veya siyasî olaylar sebe-
biyle görev yapamadýklarý görülmektedir
(Taberî, V, 372; VII, 613; Ýbn Kesîr, XIV, 122,
244).

Resûl-i Ekrem ve ilk iki halife zamanýn-
da cuma namazý için hutbeden önce sa-
dece iç ezan okunurken Hz. Osman döne-
minden itibaren dýþarýda da ezan okun-
maya baþlanmýþtýr. Müezzinler, aþýrý yað-
mur sebebiyle cuma günü namazýn Mes-
cid-i Nebevî’de kýlýnamayacaðýný duyurmak
gibi bazý istisnaî görevler de üstlenirdi (Bu-
hârî, “Ecân”, 41).

Bayram namazlarý için mescide gidilir-
ken Resûlullah devrinde olduðu gibi mü-
ezzinler namazý kýldýracak halifenin veya
valinin önünden yürürlerdi. Hulefâ-yi Râþi-
dîn döneminde kurban edilecek hayvan
Mescid-i Nebevî’nin müezzini tarafýndan
halifenin önüne getirilirdi (a.g.e., VII, 333).
Fâtýmîler’den itibaren tören alaylarýna ka-
týlmaya baþlayan müezzinler Mekke’de
minberin basamaklarýna oturarak, Hindis-
tan’da fillerin üzerinde tehlîl ve tekbirlerle
bayram törenlerini yönlendirirlerdi (Ýbn
Cübeyr, s. 116; Ýbn Battûta, II, 516, 580;
Makrîzî, II, 367).

Müezzinlerin önemli günlerde bilhassa
yatsý ve sabah namazlarýndan önce, cuma

ve bayram gecelerinde minareden tesbi-
hatta bulunmalarý, cuma ezanýndan evvel
salâ okumalarý âdeti ilk defa Mýsýr’da Mes-
leme b. Muhalled’in (ö. 62/682) valiliði es-
nasýnda Amr b. Âs Camii’nde uygulanmýþ-
týr. Daha sonra bu uygulama Kur’ân-ý Ke-
rîm tilâveti, dua, kaside ve ilâhiler de ilâve
edilerek bütün Ýslâm dünyasýnda yaygýn-
laþmýþtýr (Makrîzî, IV, 51; Nuaymî, II, 130).
Memlükler devrinde büyük camilerde Hz.
Peygamber’e salâtü selâm getirmeyi em-
reden Ahzâb sûresinin 56. âyeti cuma ge-
celeri ezandan sonra baþmüezzin tara-
fýndan okunur, diðer müezzinler de bunu
tekrarlardý (Ýbn Kesîr, XIV, 205). Müezzin-
lerin farz namazlardan sonra otuz üçer
defa okuduðu “sübhânellah”, “elhamdü-
lillâh” ve “Allahüekber” þeklindeki tesbiha-
ta 742’de (1341) Kadýlkudât Takýyyüddin
es-Sübkî, üç defa “estaðfirullâh el-azîm”
ve “Allahümme ente’s-selâm ve minke’s-
selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm”
ibareleriyle sabah ve akþam namazlarýn-
dan sonra bazý zikir ve tesbihatý ilâve et-
miþtir (a.g.e., a.y.). Mýsýr ve Suriye’de 791
(1389) yýlýndan itibaren müezzinler her
ezanýn ardýndan Hz. Peygamber’e salâtü
selâm getirmeye baþlamýþtýr (Makrîzî, IV,
49).

Halife, sultan, vezir ve kumandanlar gö-
reve geldiklerinde, sefere çýktýklarýnda ve-
ya dönüþlerinde müezzinler onlarý öven ka-
sideler okurlardý. Abbâsîler’de biat edile-
cek halifenin adý minarelerden halka bil-
dirilirdi (Taberî, VIII, 555). 463’te (1070-71)
Kaim-Biemrillâh ve Sultan Alparslan adý-
na hutbe okunacaðý siyahlara bürünmüþ
müezzinler tarafýndan ilân edilmiþti (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 63). Müezzinler, vaktin girdi-
ðini devlet baþkanýna yahut valiye haber
verdikten sonra ezan okuyarak bekler, ka-
meti onlara göre ayarlarlardý. Halifelerin
beþ vakit namaza çýkmayý terkettikleri Ab-
bâsî ve Fâtýmî dönemlerinde müezzinlerin
halifeyi namaza davet görevi ortadan kal-
kýnca çeþitli vesilelerle halifenin adý mina-
relerde zikredilerek övme uygulamasý baþ-
lamýþ, Fâtýmîler’le mücadeleye giren Selâ-
haddîn-i Eyyûbî bunu kaldýrmak istemiþ-
se de baþarýlý olamamýþtýr. Buna ilâveten
Mýsýr, Suriye ve Hicaz’daki bütün camiler-
de sabah namazýndan önce halifenin ya-
nýnda Hz. Peygamber’in anýlmasý âdetini
getirmiþtir (Makrîzî, IV, 47-50). Mekke’de
“müezzin-i zemzemî” adý verilen baþmü-
ezzin, her akþam namazýndan sonra ve
yeni ay girince ezan okuduðu yere çýkarak
yüksek sesle emîri tebrik eder, Mekke yö-
netiminde bulunmuþ kimseleri öven bir
kaside okurdu. Osmanlý döneminde de bu

uygulama sürdürülmüþtür. Memlükler
devrinde Hicaz ve Mýsýr’da müezzinler ta-
rafýndan toplu olarak okunan ezana “sul-
tan ezaný” denilirdi (Kitâbü Vašfi’s-Sul¹ân
en-Nâ½ýr, s. 157).

Müezzinler açýlýþ törenleri baþta olmak
üzere çeþitli etkinliklere katýlýrlardý. Mu-
hammed b. Kalavun, Kal‘atü Cebel ta-
mamlanýnca Mýsýr’daki bütün müezzinleri
açýlýþ törenine çaðýrarak aralarýndan seç-
tiði yirmi kiþiyi burada görevlendirmiþti
(Makrîzî, III, 370). Müezzinlerin vazifeleri
arasýnda ölüm haberlerini halka duyurmak
da bulunuyordu (Ýbn Kesîr, XIV, 143). Ni-
tekim Abbas b. Abdülmuttalib’in vefatý
Medine’nin kenar mahallelerine gönderi-
len bir müezzin tarafýndan duyurulmuþtu
(Ýbn Sa‘d, IV, 23). 781 (1379) yýlýndan iti-
baren bu görev müezzinlerin minarelerden
okuduklarý salâ ile yerine getirilmeye baþ-
lanmýþtýr (Mahmûd Muhammed es-Süb-
kî, IV, 193). Savaþlarda þehid olan önemli
kiþilerin þehâdetini halka duyuran müez-
zinler (Taberî, IV, 302) cenazelerin teçhiz
ve tekfiniyle uðraþýr, bazý bölgelerde cena-
ze götürülürken vefat eden kimsenin iyi-
liklerini sayarlardý. Hükümet merkezinden
gelen ferman ve mektup gibi önemli du-
yurular da halka müezzinler tarafýndan
okunurdu (Ýbn Kesîr, XIV, 68, 72). Müezzin-
lerin görevlerini iyi yapýp yapmadýðý muh-
tesibler tarafýndan denetlenirdi (Ýbnü’l-
Uhuvve, s. 176-177). Ýbn Battûta’nýn, Mal-
divler’de kadýlýk vazifesini üstlenince bu-
radaki adalara emirnâmeler göndererek
devletten maaþ alan imam ve müezzinle-
rin görevlerini iyi yapmalarýný istemesi ve
tayinleriyle bizzat ilgilenmesi (er-Ri¼le, II,
597, 669) müezzinlerin kadýlar tarafýndan
denetlenebildiðini de göstermektedir.

Müezzinlere maaþ baðlandýðýna dair ilk
haberler Hz. Ömer devrine kadar ulaþýr
(Hatîb, II, 81) ve Hz. Osman’dan itibaren
müezzinlerin sürekli maaþ aldýðý belirtilir
(Makrîzî, IV, 47). Hârûnürreþîd zamanýnda
divana kayýtlý müezzinlere yýllýk 1000 dinar
verilirken Muktedir-Billâh döneminde hi-
lâfet sarayý ve müþtemilâtýný kapsayan Dâ-
rülhilâfe’de görevli müezzinlere günlük 3g
dinar ücret ödeniyordu (Dayfullah Yahyâ
ez-Zehrânî, s. 206, 470). Nâsýr-ý Hüsrev, Dý-
maþk’tan Kayrevan’a kadar bütün þehir ve
köylerde müezzin bulunduðunu ve bunla-
rýn maaþlarýnýn valiler tarafýndan ödendi-
ðini kaydeder (Sefernâme, s. 109). Müez-
zinlere ramazan aylarýnda, bayramlarda,
önemli gün ve gecelerde ek tahsisat ay-
rýlýrdý. Müezzinlik görevini fahrî olarak üst-
lenenler de bulunuyordu (Taberî, IX, 107).
Ýbn Haldûn, Me’mûn dönemine ait maaþ
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defterlerinden hareketle müezzinler dahil
dinî hizmet ifa edenlerin fazla servet sa-
hibi olamayacaðýný söyler (Mušaddime, s.
393). Müezzinlerin maaþlarýna dair ayrýn-
týlý bilgiler vakýflarýn geliþmesiyle birlikte
artmaktadýr. Vakfiyelerde müezzinlere ya-
pýlacak maaþ ödemeleriyle beraber gýda ve
giyecek tahsisatý yanýnda ek görevlerine
dair bilgiler de vardýr. Ýbn Asâkir, Dýmaþk
camilerinde vazife yapan müezzinlerin ma-
aþlarýnýn büyük bir kýsmýnýn vakýf gelir-
lerinden karþýlandýðýný söyler (TârîÅu Dý-
maþš, II, 288-321).

Anadolu Selçuklularý döneminde Seyfed-
din Torumtay’ýn düzenlediði 665 (1266-67)
tarihli vakfiyede Amasya’daki Gökmedre-
se Camii’nde görevli müezzinle salâ müez-
zininin maaþý yýllýk 3’er müd buðday (Ku-
cur, s. 22), Kýrþehir Emîri Cacaoðlu Nûred-
din tarafýndan düzenlenen 670 (1272) ta-
rihli vakfiyede Kayseri’de görevli müezzi-
nin maaþý yýllýk 240 dirhem (Temir, s. 101,
134) olarak tesbit edilmiþtir. Ayný vakfiye-
den medresenin mescidinde vakýf gelir-
lerinden herhangi bir tahsisat almadan
Kur’an öðreten müezzine yýlda 120 dir-
hem (a.g.e., s. 96, 126, 129) ve 645 (1247)
tarihli vakfiyeden kervansarayýn mesci-
dinde görev yapacak olan müezzine yýlda
150 dirhem maaþ yanýnda 24 müd buð-
day verildiði anlaþýlmaktadýr (Turan, X/39
[1946], s. 482-483).

Memlük Sultaný Hasan b. Muhammed
b. Kalavun’un yaptýrdýðý Sultan Hasan Kül-
liyesi’nde bir baþmüezzinle on altý müez-
zin görevlendirilmiþ, bunlardan baþmü-
ezzine aylýk 50, diðerlerine 40’ar dirhem
maaþ tahsis edilmiþ ve ramazan aylarýnda
10’ar dirhem daha ödeneceði belirtilmiþ-
tir (Kitâbü Vašfi’s-Sul¹ân en-Nâ½ýr, s. 157-
158, 214). el-Melikü’l-Eþref Þa‘bân zama-
nýnda Mescid-i Harâm’da görevli beþ mü-
ezzinle Mescid-i Nebevî müezzinleri yýllýk
400 dirhem, Mekke’yi kuþatan tepelerde
vazife yapan müezzinler ise yýllýk 120 dir-
hem ücret alýyorlardý (Râþid el-Kahtânî, s.
98, 121). Ýlhanlýlar devrinde Tebriz’de inþa
edilen Rab‘-ý Reþîdî Külliyesi’ndeki müez-
zinlerden dâimî kadroda bulunan iki mü-
ezzine yýllýk 90 dinar maaþ ve günlük 4 men
(3333 gr.) buðday ekmeði, sadece cuma
günleri görev yapan on müezzine ise yýllýk
50 dinar maaþ ve günlük 10 men (8333 gr.)
buðday ekmeði ödenek ayrýlmýþtý (Özgü-
denli, I, 116). Beylikler döneminde Sivas
Sâhibiye Medresesi’nde bulunan iki mü-
ezzine yýllýk 300’er dirhem-i sultânî verili-
yordu (Kucur, s. 19). Amasya Burmalý Mi-
nare Camii’nde iki müezzin münâvebe ile,
cuma günleri ise birlikte görev yapýyor ve

günlük 3’er dirhem ücret alýyorlardý (a.g.e.,
s. 20).

Hankah, ribât, tekke, zâviye gibi kurum-
larda görevlendirilen müezzinlerden ayrýca
aþçýlýk, hâdimlik, bevvâblýk, ferrâþlýk gibi
hizmetlerden bir veya birkaçýný üstlenme-
leri isteniyordu. XIV. yüzyýlda Tokat’taki
Ebüþþems Hankahý’nda vâkýfýn âzatlýlarýn-
dan ve onlarýn evlâdýndan olmasý þart ko-
þulan bevvâb ayný zamanda müezzinlik ya-
pýyor ve bunun karþýlýðýnda kendisine yýlda
120 dirhem maaþla günde 3 ukýyye ek-
mek veriliyordu. Veled-i Kâblu Hankahý’n-
da ezaný mutlaka hankahýn kapýsýnýn ya-
nýnda okumasý þart koþulan müezzin fer-
râþlýk, bevvâblýk ve aþçýlýk görevlerini de
üstleniyor ve yýlda 320 dirhem maaþ alý-
yordu (a.g.e., s. 91-92).

Osmanlý Dönemi. Osmanlý Devleti’nde
din hizmetlerinin yürütülmesinde önem-
li bir yer iþgal eden müezzinler sivil ve as-
kerî kesimlerde hizmet vermek üzere özel
ve resmî kimlikleriyle geniþ bir kitle oluþ-
tururlar. Osmanlý þehir örgütlenmesi için-
de, önemli görevler üstlenen mahalle ima-
mýnýn yardýmcýsý müezzinlerdi. Müezzinler
padiþah beratý ile göreve baþladýklarýndan
Osmanlý devlet sisteminde þahsî vergi yü-
kümlülüðünden muaf olan gruplar (askerî)
içinde sayýlýr ve görevlerinin sona ermesiy-
le yeniden sivil statüsüne dönerlerdi (Bar-
kan, Kanunlar, s. 32, 384).

Yeniçeri ortalarýnda, serhadlerdeki müs-
tahkem mevkilerde, askerî teknik sýnýflar
içinde, askerî eðitim kurumlarýnda, do-
nanma ve tersanelerde, baltacý ocaklarýn-
da ve askerî hastahanelerde padiþah be-
ratý ile müezzin tayin edildiði bilinmek-
tedir; Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan
sonra yeni ordu teþkilâtýnda alaylar ve ta-
burlar içinde de müezzin görevlendirilmiþ-
tir. 1208 (1793) tarihli belgede, bir saray
mektebi olan Galata Sarayý’nda müezzin
kadrosunun boþalmasý halinde kasriyed ve
evlâdiyet þartýyla intikali doðru bulunma-
yýp ehil bir kimsenin tayin edilmesi isten-
miþti (Türkiye Maarif Tarihi, I, 40). 1076-
1105 (1665-1693) yýllarý arasýnda Tersâne-i
Âmire’nin camisinde bulunan on beþ gö-
revli arasýnda bir sermahfil, üç müezzin
ve bir salâ müezzini bulunuyordu (Bostan,
Osmanlý Bahriye Teþkilatý, s. 48). Donan-
ma gemilerinde de müezzin görevlendiri-
lir, namaz vakitlerinde her gemiden bir
müezzin mizana direði çarmýhýna týrma-
narak ezan okurdu. Osmanlý Devleti’nde
ufak bir garnizonu barýndýran kalelere,
derbendlere müezzin tayin edildiði, bun-
lara askerî hizmet yükümlülüðüne tâbi ol-

maksýzýn timar tevcih edildiði görülmek-
tedir (Beldiceanu, s. 38).

Sarayda görev yapan padiþah müezzin-
lerine “müezzin-i hâssa, müezzin-i þehri-
yârî, hünkâr müezzini” adý verilirdi. Baþ-
larýnda sermüezzinin bulunduðu hünkâr
müezzinleri müezzinbaþýnýn yardýmcýsý
olan sermahfil tarafýndan Enderun’a alý-
nýr, mûsiki bilgisi ve müezzinlik âdâbý öð-
retildikten sonra sermahfilin tavsiyesi ve
Dârüssaâde aðasýnýn arzý ile görevlendiri-
lirdi. Hünkâr müezzinlerinin XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren saray görevlileri
arasýna girdikleri, XVI. yüzyýlda önce üç,
daha sonra altý olan sayýlarýnýn bu yüzyýlýn
son çeyreðinden itibaren on beþ olarak sa-
bitlendiði görülür. Hezarfen Hüseyin Efen-
di de saray müezzinlerinin sayýsýnýn on beþ
olduðunu ve bunlara yýllýk toplam 48.960
akçe ödendiðini kaydeder (Telhîsü’l-beyân,
s. 94). Bu sebeple 1669-1670 yýllarýna ait
bütçe kayýtlarýnda günlük 175 akçe öde-
me yapýlan on dokuz saray müezzininin bu-
lunmasý (Barkan, Osmanlý Devleti’nin Sos-
yal ve Ekonomik Tarihi, II, 764), D’Ohs-
son’un bunlarýn sayýsýný otuz iki olarak
kaydetmesi (Tableau général, VII, 9) ve
1218’de (1803) sayýlarýnýn on bire düþme-
si (BA, D.KRZ, nr. 33474, s. 35) istisnaîdir.
Baþlangýçta eþit ücret alan ve daha sonra
kýdemlerine göre farklý ücret takdir edi-
len saray müezzinleri müezzinbaþýnýn ön-
cülüðünde Osmanlý ordusunun yola çýk-
masý ve karþýlanmasý, surre alayýnýn Ýstan-
bul’dan ayrýlýþý, alay sancaðýnýn alaya ilk ve-
riliþi, sancaða madalya takýlmasý gibi tö-
renlere katýlýrdý. Enderun’da Baltacý Meh-
med Paþa ve Býyýklý Ali Paþa gibi saray mü-
ezzini olup daha sonra sadrazamlýða ka-
dar yükselenlerin yanýnda önemli devlet
adamlarýnýn müezzinliðini üstlenenler de
vardýr. Hünkâr müezzinleri 1826’da Mu-
zýka-i Hümâyun’un kuruluþunun ardýndan
bu çatý altýnda toplanmýþtýr (ayrýca bk.
HÜNKÂR MÜEZZÝNÝ).

Cami ve mescidlerin dýþýnda da resmî
müezzinler mevcuttu. “Ehl-i hiref-i hâssa”
adý verilen bu müezzinlerin sayýsýný kendi
mesleðinin de müezzinlik olduðunu söyle-
yen Evliya Çelebi 700 olarak gösterir (Se-
yahatnâme, I, 224). Sanat ve ticaretle ilgi-
si olmadýðý halde ehl-i hirfetten sayýlan bu
müezzinler vezir, âyan ve diðer ileri gelen-
lerin müezzinleriydi. Bunlar geçit resmi-
ne katýlýrlardý. Hünkâr müezzinleri ikiþer,
sadrazam müezzinleri birer pay alýp sefe-
re giderken bu müezzinler selâtin ve ve-
zir camilerinde görevli müezzinlerle bir-
likte Ýstanbul’da kalýp sefere giden ordu
müezzinlerine birer aylýk ulûfelerini verip
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yardým ederlerdi (a.g.e., I, 226). Fâtih Sul-
tan Mehmed’in türbesinde ve Urfa’daki
Halvetî Tekkesi’nde biri salâ müezzini ol-
mak üzere ikiþer müezzin görevlendiril-
mesi örneklerinde olduðu gibi (Barkan, Os-
manlý Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Ta-
rihi, II, 1134; Yüksel, s. 174) yalnýz bu gö-
revi üstlenenlerin yanýnda müezzinlerin
imamlýk, hatiplik, kayyýmlýk, aþçýlýk, devir-
hanlýk, zâkirbaþýlýk gibi hizmetlerden bir
veya birkaçýný yerine getirenlere de rast-
lanýr. Dârülaceze’nin yaný sýra Dârülhayr
gibi Batý tarzýnda açýlan eðitim kurumla-
rýnda da müezzin görevlendirilmiþtir (BA,
A. MKT.NZD, nr. 169/20; Albayrak, I, 13,
121).

Müezzinler mescid ve camilerin vakýf-
larýndan maaþ alýyordu. Tayinleri önceleri
vakýf mütevellisinin teklifi ve þeyhülislâmýn
tasdikiyle hazýrlanan beratla oluyordu. II.
Mahmud devrinden itibaren maaþ tahsi-
si sistemine geçilince tayin teklifi Evkaf-ý
Hümâyun Nezâreti tarafýndan yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Taþradan gelenlerin baþvu-
rularý için kadý i‘lâmý, adayýn dilekçesi ve
vakýf mütevellisinin arzý gerekirdi.

Çeþitli mukataa gelirlerinin kaynak gös-
terildiði cami ve mescidlerin cihetlerine
maaþlar genellikle yýllýk olarak verilirken
bunlarýn dýþýnda kalanlara günlük, aylýk
ve üç aylýk ödeme þekli benimsenmiþtir.
Maaþ yanýnda aynî ödeme yapýldýðý gibi
özellikle taþrada ücretlerin tamamý yýllýk
olarak verilebiliyordu. Ücretler genellikle
düþük seviyededir. Ýstanbul’daki müezzin-
ler taþraya göre, Ýstanbul’da selâtin cami-
leri ve saray müezzinleri ise diðerlerine
göre daha yüksek ücret alýrdý. Müezzinba-
þý ile yardýmcýlarýna diðer müezzinlerden
daha yüksek maaþ tahsis edilirdi. Müez-
zinlerin ayrýca ramazan aylarýnda, bayram-
larda, mübarek gün ve gecelerde, saltanat
deðiþimlerinde, selâtin camilerinde padi-
þah veya devlet büyükleri namaz kýldýðýn-
da ek gelirlere nâil olduklarý görülmekte-
dir (BA, YPRK. HH, nr. 6/59; Taylesanizâ-
de Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi, s. 334).

Müezzin tayinlerinde dinî bilgi yanýnda
güzel ses ve mûsiki bilgisi de aranýrdý. An-
cak görevin küçük yerleþim birimleriyle kýr-
sal kesimlerde babadan oðula veya diðer
aile fertlerinden birine geçmesi bu ölçü-
nün her zaman geçerli olmadýðýný göste-
rir. Bazan taþrada bir mescidin bütün gö-
revleri bir kiþinin veya ayný ailenin fertle-
rinin üzerinde toplanýrdý. Büyük yerleþim
birimlerinde ise adaylar arasýnda yapýlan
imtihanlarla liyakatli kimseler tercih edil-
mekteydi. Düzenlenen vakfiyelerde mü-
ezzin tayin edilecek kiþilerin nitelikleri, gö-

rev alanlarý ile ezan ve kamet dýþýnda yü-
kümlü olduklarý vazifeler sýralanmýþtýr. Eði-
tim durumlarýna iþaret eden kayýtlar, ge-
nellikle müezzinlerin imam ve hatipler ka-
dar düzenli bir eðitim görmediðini, güzel
ses ve aileden tevarüs dýþýnda fazla bir
özellikleri bulunmadýðýný göstermektedir.
Hassa müezzinleriyle selâtin camisi müez-
zinlerinin ise dinî bilgiler ve güzel ses ya-
nýnda çok iyi bir mûsiki bilgisine sahip ol-
duklarý anlaþýlmaktadýr. Bundan dolayý Ýs-
tanbul’da yetiþen müezzinlerin Anadolu’-
nun çeþitli yerlerine gönderildiðine dair
örneklere rastlanmaktadýr (Evliya Çelebi,
IX, 51, 87). Ýstanbul’daki Yenicami için im-
tihanla otuz altý müezzinin tayininde oldu-
ðu gibi (Topçular Kâtibi Abdülkadir [Kad-
rî] Efendi Târihi, I, 653) müezzinlik tayin-
lerinin mutlaka bir imtihan sonucu gerçek-
leþtirilmesi istenmiþ (BA, MD, nr. 41, hk.
44) ve imtihansýz müezzin tayin edilme-
mesi için hüküm çýkarýlmýþtýr (BA, MD, nr.
33, hk. 28).

III. Selim devri ricâlinden Behiç Efendi,
aralarýnda müezzinlerin de bulunduðu din
görevlilerinin iþlerinin ehli olmalarýnýn ya-
nýnda bulunduklarý yerlerde bilhassa si-
yasî ve mülkî meselelerin çözümünde is-
tifade edilebilecek bir niteliðe sahip bulun-
malarý gerektiðini vurgular (Sevânihü’l-
levâyih, vr. 7b, 8a, 12a-b). Evkaf-ý Hümâyun
Nezâreti’nde oluþturulan komisyon tara-
fýndan 10 Cemâziyelâhir 1305 (22 Þubat
1888) tarihinde hazýrlanan Tevcîhât-ý Cihât
Nizamnâmesi’nde müezzinlik görevi veri-
lecek kimselerin Ýstanbul’da Mahkeme Tef-
tiþ Heyeti huzurunda, taþrada idare mec-
lislerinde hâkim, müftü, evkaf muhase-
becisi ve mahallî ulemâdan oluþacak bir
heyet tarafýndan imtihana tâbi tutulma-
sý, baþarýlý görülenlerin ayrýca iyi hallerine
dair þehâdetnâmelerinin incelenmesinden
sonra tayinlerinin yapýlmasý kararlaþtýrýl-
mýþtýr. Ýki camide birden imamlýk veya
müezzinlik cihetlerinin ayný þahýsta top-
lanmasýna izin verilmemesi, iki camide gö-
revli olanlarýn bunlardan birini tercih et-
mesi, birden fazla müezzini bulunan ca-
milerde herhangi bir kadro boþalmasý du-
rumunda tayinlerin kýdem esasýna göre
yapýlmasý hükme baðlanmýþtýr. 1913’te
imam-hatip ve müezzin yetiþtirmek ama-
cýyla Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ açýl-
mýþ, ancak I. Dünya Savaþý sebebiyle iste-
nen sonuç alýnamamýþtýr (Türkiye Maarif
Tarihi, I, 163). Medreselerin ýslahýný, yeni-
lerinin açýlmasýný ve ihtisaslaþmaya gidil-
mesini öneren Ziya Gökalp, Medresetü’l-
müezzinîn ve’l-kurrâ adýyla bir mektebin
kurulmasýný teklif eder (a.g.e., V, 1349).

Medine’de görevlendirilecek hatip ve mü-
ezzinleri yetiþtirmek üzere Medresetü’l-
hutabâ’nýn açýlmasý teþebbüsü de neticesiz
kalmýþtýr (Ýbnülemîn-Hüseyin Hüsâmed-
din, s. 247). Müezzinler, 1826 yýlýndan iti-
baren kurulan yeni orduya asker teminiyle
ilgili düzenlemelere kadar askerlik hizme-
tinden muaf tutulmuþtur. 19 Aralýk 1848
tarihli askerî kanunnâmeyle görevlerini
bizzat kendileri üstlenmek ve vekil býrak-
mamak þartýyla muafiyetlerinin sürmesine,
istekleri halinde ise orduya katýlabilecek-
lerine karar verilmiþ ve askere gitmemek
için cami görevlerine tâlip olanlara dikkat
edilmesi istenmiþtir (BA, A. DVN.MHM, nr.
98/-2; Beydilli, s. 67-68).

Osmanlý döneminde uygulanan ve Cum-
huriyet’in ilk yýllarýnda da sürdürülen cum-
hur müezzinliði müezzinlerin bazý ibareleri
birlikte, bazýlarýný ise nöbetleþe okumala-
rýyla gerçekleþirdi. XVI. yüzyýlýn baþlarýn-
da Fâtih Camii’nde görev yapan müezzin-
ler üçerli iki grup halinde minareye çýkarak
toplu ezan okurlardý (bk. CUMHUR MÜEZ-
ZÝNLÝÐÝ). Mescid-i Harâm’ýn her minare-
sine ayrý bir müezzin tayini uygulamasý Os-
manlý devrinde de devam etmiþtir (BA,
Ýrâde-Dâhiliye, nr. 8231). XIX. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda Mescid-i Nebevî’de müezzin-
ler akþam haricindeki vakitlerde minare-
lerde iki buçuk saat kalýr, ezandan önce
tehlil, tekbir, tesbih, salâtü selâm ve çe-
þitli dualar okurlardý (Mir’âtü’l-Haremeyn,
II, 76).

Müezzinlerin önemli bir kýsmý mûsiki
yanýnda güzel sanatlarýn diðer dallarýyla
da ilgilenirdi; tesbîhat, mahfel sürmesi,
dua ve mihrâbiye okur, temcîd, münâ-
cât, salâ, tardiye, tekbir, mevlid, mi‘râci-
ye, Muhammediye, tevþîh, na‘t gibi cami
mûsikisinin formlarýný icra ederlerdi. Bu-
nun yanýnda ölüm haberinin duyurulma-
sý için minarelerden okunan salâ yanýnda
cenazenin kabrine götürülüþü sýrasýnda
düzenlenen cenaze alayýnda ve definden
sonra olmak üzere iki çeþit salâ okurlardý.
Padiþahlarla hânedan mensuplarý ve dev-
let ricâlinin vefat haberleri müezzinbaþý-
lara buyruldu çýkarýlarak selâtin camile-
rinde okunan salâlarla ilân edilirdi. Saray-
da ve bazý konaklarda meþhur müezzin-
lerin katýldýðý teravih namazlarý kýlýnýr ve
burada müezzinlerin birlikte okuduklarý
ilâhilere “ramazan ilâhisi” denirdi.

Türk mûsikisinde þöhret bulmuþ bes-
tekâr ve hânendeler içinde çok sayýda mü-
ezzin vardýr. Bunlar arasýnda XVII. yüzyýl-
da Sultan Ahmed Camii müezzinbaþýsý Ho-
cazâde Mehmed Enverî, XVIII. yüzyýlda
Zeyrek Camii müezzini Hüseyin Dede, XIX.
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defterlerinden hareketle müezzinler dahil
dinî hizmet ifa edenlerin fazla servet sa-
hibi olamayacaðýný söyler (Mušaddime, s.
393). Müezzinlerin maaþlarýna dair ayrýn-
týlý bilgiler vakýflarýn geliþmesiyle birlikte
artmaktadýr. Vakfiyelerde müezzinlere ya-
pýlacak maaþ ödemeleriyle beraber gýda ve
giyecek tahsisatý yanýnda ek görevlerine
dair bilgiler de vardýr. Ýbn Asâkir, Dýmaþk
camilerinde vazife yapan müezzinlerin ma-
aþlarýnýn büyük bir kýsmýnýn vakýf gelir-
lerinden karþýlandýðýný söyler (TârîÅu Dý-
maþš, II, 288-321).

Anadolu Selçuklularý döneminde Seyfed-
din Torumtay’ýn düzenlediði 665 (1266-67)
tarihli vakfiyede Amasya’daki Gökmedre-
se Camii’nde görevli müezzinle salâ müez-
zininin maaþý yýllýk 3’er müd buðday (Ku-
cur, s. 22), Kýrþehir Emîri Cacaoðlu Nûred-
din tarafýndan düzenlenen 670 (1272) ta-
rihli vakfiyede Kayseri’de görevli müezzi-
nin maaþý yýllýk 240 dirhem (Temir, s. 101,
134) olarak tesbit edilmiþtir. Ayný vakfiye-
den medresenin mescidinde vakýf gelir-
lerinden herhangi bir tahsisat almadan
Kur’an öðreten müezzine yýlda 120 dir-
hem (a.g.e., s. 96, 126, 129) ve 645 (1247)
tarihli vakfiyeden kervansarayýn mesci-
dinde görev yapacak olan müezzine yýlda
150 dirhem maaþ yanýnda 24 müd buð-
day verildiði anlaþýlmaktadýr (Turan, X/39
[1946], s. 482-483).

Memlük Sultaný Hasan b. Muhammed
b. Kalavun’un yaptýrdýðý Sultan Hasan Kül-
liyesi’nde bir baþmüezzinle on altý müez-
zin görevlendirilmiþ, bunlardan baþmü-
ezzine aylýk 50, diðerlerine 40’ar dirhem
maaþ tahsis edilmiþ ve ramazan aylarýnda
10’ar dirhem daha ödeneceði belirtilmiþ-
tir (Kitâbü Vašfi’s-Sul¹ân en-Nâ½ýr, s. 157-
158, 214). el-Melikü’l-Eþref Þa‘bân zama-
nýnda Mescid-i Harâm’da görevli beþ mü-
ezzinle Mescid-i Nebevî müezzinleri yýllýk
400 dirhem, Mekke’yi kuþatan tepelerde
vazife yapan müezzinler ise yýllýk 120 dir-
hem ücret alýyorlardý (Râþid el-Kahtânî, s.
98, 121). Ýlhanlýlar devrinde Tebriz’de inþa
edilen Rab‘-ý Reþîdî Külliyesi’ndeki müez-
zinlerden dâimî kadroda bulunan iki mü-
ezzine yýllýk 90 dinar maaþ ve günlük 4 men
(3333 gr.) buðday ekmeði, sadece cuma
günleri görev yapan on müezzine ise yýllýk
50 dinar maaþ ve günlük 10 men (8333 gr.)
buðday ekmeði ödenek ayrýlmýþtý (Özgü-
denli, I, 116). Beylikler döneminde Sivas
Sâhibiye Medresesi’nde bulunan iki mü-
ezzine yýllýk 300’er dirhem-i sultânî verili-
yordu (Kucur, s. 19). Amasya Burmalý Mi-
nare Camii’nde iki müezzin münâvebe ile,
cuma günleri ise birlikte görev yapýyor ve

günlük 3’er dirhem ücret alýyorlardý (a.g.e.,
s. 20).

Hankah, ribât, tekke, zâviye gibi kurum-
larda görevlendirilen müezzinlerden ayrýca
aþçýlýk, hâdimlik, bevvâblýk, ferrâþlýk gibi
hizmetlerden bir veya birkaçýný üstlenme-
leri isteniyordu. XIV. yüzyýlda Tokat’taki
Ebüþþems Hankahý’nda vâkýfýn âzatlýlarýn-
dan ve onlarýn evlâdýndan olmasý þart ko-
þulan bevvâb ayný zamanda müezzinlik ya-
pýyor ve bunun karþýlýðýnda kendisine yýlda
120 dirhem maaþla günde 3 ukýyye ek-
mek veriliyordu. Veled-i Kâblu Hankahý’n-
da ezaný mutlaka hankahýn kapýsýnýn ya-
nýnda okumasý þart koþulan müezzin fer-
râþlýk, bevvâblýk ve aþçýlýk görevlerini de
üstleniyor ve yýlda 320 dirhem maaþ alý-
yordu (a.g.e., s. 91-92).

Osmanlý Dönemi. Osmanlý Devleti’nde
din hizmetlerinin yürütülmesinde önem-
li bir yer iþgal eden müezzinler sivil ve as-
kerî kesimlerde hizmet vermek üzere özel
ve resmî kimlikleriyle geniþ bir kitle oluþ-
tururlar. Osmanlý þehir örgütlenmesi için-
de, önemli görevler üstlenen mahalle ima-
mýnýn yardýmcýsý müezzinlerdi. Müezzinler
padiþah beratý ile göreve baþladýklarýndan
Osmanlý devlet sisteminde þahsî vergi yü-
kümlülüðünden muaf olan gruplar (askerî)
içinde sayýlýr ve görevlerinin sona ermesiy-
le yeniden sivil statüsüne dönerlerdi (Bar-
kan, Kanunlar, s. 32, 384).

Yeniçeri ortalarýnda, serhadlerdeki müs-
tahkem mevkilerde, askerî teknik sýnýflar
içinde, askerî eðitim kurumlarýnda, do-
nanma ve tersanelerde, baltacý ocaklarýn-
da ve askerî hastahanelerde padiþah be-
ratý ile müezzin tayin edildiði bilinmek-
tedir; Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan
sonra yeni ordu teþkilâtýnda alaylar ve ta-
burlar içinde de müezzin görevlendirilmiþ-
tir. 1208 (1793) tarihli belgede, bir saray
mektebi olan Galata Sarayý’nda müezzin
kadrosunun boþalmasý halinde kasriyed ve
evlâdiyet þartýyla intikali doðru bulunma-
yýp ehil bir kimsenin tayin edilmesi isten-
miþti (Türkiye Maarif Tarihi, I, 40). 1076-
1105 (1665-1693) yýllarý arasýnda Tersâne-i
Âmire’nin camisinde bulunan on beþ gö-
revli arasýnda bir sermahfil, üç müezzin
ve bir salâ müezzini bulunuyordu (Bostan,
Osmanlý Bahriye Teþkilatý, s. 48). Donan-
ma gemilerinde de müezzin görevlendiri-
lir, namaz vakitlerinde her gemiden bir
müezzin mizana direði çarmýhýna týrma-
narak ezan okurdu. Osmanlý Devleti’nde
ufak bir garnizonu barýndýran kalelere,
derbendlere müezzin tayin edildiði, bun-
lara askerî hizmet yükümlülüðüne tâbi ol-

maksýzýn timar tevcih edildiði görülmek-
tedir (Beldiceanu, s. 38).

Sarayda görev yapan padiþah müezzin-
lerine “müezzin-i hâssa, müezzin-i þehri-
yârî, hünkâr müezzini” adý verilirdi. Baþ-
larýnda sermüezzinin bulunduðu hünkâr
müezzinleri müezzinbaþýnýn yardýmcýsý
olan sermahfil tarafýndan Enderun’a alý-
nýr, mûsiki bilgisi ve müezzinlik âdâbý öð-
retildikten sonra sermahfilin tavsiyesi ve
Dârüssaâde aðasýnýn arzý ile görevlendiri-
lirdi. Hünkâr müezzinlerinin XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren saray görevlileri
arasýna girdikleri, XVI. yüzyýlda önce üç,
daha sonra altý olan sayýlarýnýn bu yüzyýlýn
son çeyreðinden itibaren on beþ olarak sa-
bitlendiði görülür. Hezarfen Hüseyin Efen-
di de saray müezzinlerinin sayýsýnýn on beþ
olduðunu ve bunlara yýllýk toplam 48.960
akçe ödendiðini kaydeder (Telhîsü’l-beyân,
s. 94). Bu sebeple 1669-1670 yýllarýna ait
bütçe kayýtlarýnda günlük 175 akçe öde-
me yapýlan on dokuz saray müezzininin bu-
lunmasý (Barkan, Osmanlý Devleti’nin Sos-
yal ve Ekonomik Tarihi, II, 764), D’Ohs-
son’un bunlarýn sayýsýný otuz iki olarak
kaydetmesi (Tableau général, VII, 9) ve
1218’de (1803) sayýlarýnýn on bire düþme-
si (BA, D.KRZ, nr. 33474, s. 35) istisnaîdir.
Baþlangýçta eþit ücret alan ve daha sonra
kýdemlerine göre farklý ücret takdir edi-
len saray müezzinleri müezzinbaþýnýn ön-
cülüðünde Osmanlý ordusunun yola çýk-
masý ve karþýlanmasý, surre alayýnýn Ýstan-
bul’dan ayrýlýþý, alay sancaðýnýn alaya ilk ve-
riliþi, sancaða madalya takýlmasý gibi tö-
renlere katýlýrdý. Enderun’da Baltacý Meh-
med Paþa ve Býyýklý Ali Paþa gibi saray mü-
ezzini olup daha sonra sadrazamlýða ka-
dar yükselenlerin yanýnda önemli devlet
adamlarýnýn müezzinliðini üstlenenler de
vardýr. Hünkâr müezzinleri 1826’da Mu-
zýka-i Hümâyun’un kuruluþunun ardýndan
bu çatý altýnda toplanmýþtýr (ayrýca bk.
HÜNKÂR MÜEZZÝNÝ).

Cami ve mescidlerin dýþýnda da resmî
müezzinler mevcuttu. “Ehl-i hiref-i hâssa”
adý verilen bu müezzinlerin sayýsýný kendi
mesleðinin de müezzinlik olduðunu söyle-
yen Evliya Çelebi 700 olarak gösterir (Se-
yahatnâme, I, 224). Sanat ve ticaretle ilgi-
si olmadýðý halde ehl-i hirfetten sayýlan bu
müezzinler vezir, âyan ve diðer ileri gelen-
lerin müezzinleriydi. Bunlar geçit resmi-
ne katýlýrlardý. Hünkâr müezzinleri ikiþer,
sadrazam müezzinleri birer pay alýp sefe-
re giderken bu müezzinler selâtin ve ve-
zir camilerinde görevli müezzinlerle bir-
likte Ýstanbul’da kalýp sefere giden ordu
müezzinlerine birer aylýk ulûfelerini verip
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yardým ederlerdi (a.g.e., I, 226). Fâtih Sul-
tan Mehmed’in türbesinde ve Urfa’daki
Halvetî Tekkesi’nde biri salâ müezzini ol-
mak üzere ikiþer müezzin görevlendiril-
mesi örneklerinde olduðu gibi (Barkan, Os-
manlý Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Ta-
rihi, II, 1134; Yüksel, s. 174) yalnýz bu gö-
revi üstlenenlerin yanýnda müezzinlerin
imamlýk, hatiplik, kayyýmlýk, aþçýlýk, devir-
hanlýk, zâkirbaþýlýk gibi hizmetlerden bir
veya birkaçýný yerine getirenlere de rast-
lanýr. Dârülaceze’nin yaný sýra Dârülhayr
gibi Batý tarzýnda açýlan eðitim kurumla-
rýnda da müezzin görevlendirilmiþtir (BA,
A. MKT.NZD, nr. 169/20; Albayrak, I, 13,
121).

Müezzinler mescid ve camilerin vakýf-
larýndan maaþ alýyordu. Tayinleri önceleri
vakýf mütevellisinin teklifi ve þeyhülislâmýn
tasdikiyle hazýrlanan beratla oluyordu. II.
Mahmud devrinden itibaren maaþ tahsi-
si sistemine geçilince tayin teklifi Evkaf-ý
Hümâyun Nezâreti tarafýndan yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Taþradan gelenlerin baþvu-
rularý için kadý i‘lâmý, adayýn dilekçesi ve
vakýf mütevellisinin arzý gerekirdi.

Çeþitli mukataa gelirlerinin kaynak gös-
terildiði cami ve mescidlerin cihetlerine
maaþlar genellikle yýllýk olarak verilirken
bunlarýn dýþýnda kalanlara günlük, aylýk
ve üç aylýk ödeme þekli benimsenmiþtir.
Maaþ yanýnda aynî ödeme yapýldýðý gibi
özellikle taþrada ücretlerin tamamý yýllýk
olarak verilebiliyordu. Ücretler genellikle
düþük seviyededir. Ýstanbul’daki müezzin-
ler taþraya göre, Ýstanbul’da selâtin cami-
leri ve saray müezzinleri ise diðerlerine
göre daha yüksek ücret alýrdý. Müezzinba-
þý ile yardýmcýlarýna diðer müezzinlerden
daha yüksek maaþ tahsis edilirdi. Müez-
zinlerin ayrýca ramazan aylarýnda, bayram-
larda, mübarek gün ve gecelerde, saltanat
deðiþimlerinde, selâtin camilerinde padi-
þah veya devlet büyükleri namaz kýldýðýn-
da ek gelirlere nâil olduklarý görülmekte-
dir (BA, YPRK. HH, nr. 6/59; Taylesanizâ-
de Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi, s. 334).

Müezzin tayinlerinde dinî bilgi yanýnda
güzel ses ve mûsiki bilgisi de aranýrdý. An-
cak görevin küçük yerleþim birimleriyle kýr-
sal kesimlerde babadan oðula veya diðer
aile fertlerinden birine geçmesi bu ölçü-
nün her zaman geçerli olmadýðýný göste-
rir. Bazan taþrada bir mescidin bütün gö-
revleri bir kiþinin veya ayný ailenin fertle-
rinin üzerinde toplanýrdý. Büyük yerleþim
birimlerinde ise adaylar arasýnda yapýlan
imtihanlarla liyakatli kimseler tercih edil-
mekteydi. Düzenlenen vakfiyelerde mü-
ezzin tayin edilecek kiþilerin nitelikleri, gö-

rev alanlarý ile ezan ve kamet dýþýnda yü-
kümlü olduklarý vazifeler sýralanmýþtýr. Eði-
tim durumlarýna iþaret eden kayýtlar, ge-
nellikle müezzinlerin imam ve hatipler ka-
dar düzenli bir eðitim görmediðini, güzel
ses ve aileden tevarüs dýþýnda fazla bir
özellikleri bulunmadýðýný göstermektedir.
Hassa müezzinleriyle selâtin camisi müez-
zinlerinin ise dinî bilgiler ve güzel ses ya-
nýnda çok iyi bir mûsiki bilgisine sahip ol-
duklarý anlaþýlmaktadýr. Bundan dolayý Ýs-
tanbul’da yetiþen müezzinlerin Anadolu’-
nun çeþitli yerlerine gönderildiðine dair
örneklere rastlanmaktadýr (Evliya Çelebi,
IX, 51, 87). Ýstanbul’daki Yenicami için im-
tihanla otuz altý müezzinin tayininde oldu-
ðu gibi (Topçular Kâtibi Abdülkadir [Kad-
rî] Efendi Târihi, I, 653) müezzinlik tayin-
lerinin mutlaka bir imtihan sonucu gerçek-
leþtirilmesi istenmiþ (BA, MD, nr. 41, hk.
44) ve imtihansýz müezzin tayin edilme-
mesi için hüküm çýkarýlmýþtýr (BA, MD, nr.
33, hk. 28).

III. Selim devri ricâlinden Behiç Efendi,
aralarýnda müezzinlerin de bulunduðu din
görevlilerinin iþlerinin ehli olmalarýnýn ya-
nýnda bulunduklarý yerlerde bilhassa si-
yasî ve mülkî meselelerin çözümünde is-
tifade edilebilecek bir niteliðe sahip bulun-
malarý gerektiðini vurgular (Sevânihü’l-
levâyih, vr. 7b, 8a, 12a-b). Evkaf-ý Hümâyun
Nezâreti’nde oluþturulan komisyon tara-
fýndan 10 Cemâziyelâhir 1305 (22 Þubat
1888) tarihinde hazýrlanan Tevcîhât-ý Cihât
Nizamnâmesi’nde müezzinlik görevi veri-
lecek kimselerin Ýstanbul’da Mahkeme Tef-
tiþ Heyeti huzurunda, taþrada idare mec-
lislerinde hâkim, müftü, evkaf muhase-
becisi ve mahallî ulemâdan oluþacak bir
heyet tarafýndan imtihana tâbi tutulma-
sý, baþarýlý görülenlerin ayrýca iyi hallerine
dair þehâdetnâmelerinin incelenmesinden
sonra tayinlerinin yapýlmasý kararlaþtýrýl-
mýþtýr. Ýki camide birden imamlýk veya
müezzinlik cihetlerinin ayný þahýsta top-
lanmasýna izin verilmemesi, iki camide gö-
revli olanlarýn bunlardan birini tercih et-
mesi, birden fazla müezzini bulunan ca-
milerde herhangi bir kadro boþalmasý du-
rumunda tayinlerin kýdem esasýna göre
yapýlmasý hükme baðlanmýþtýr. 1913’te
imam-hatip ve müezzin yetiþtirmek ama-
cýyla Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ açýl-
mýþ, ancak I. Dünya Savaþý sebebiyle iste-
nen sonuç alýnamamýþtýr (Türkiye Maarif
Tarihi, I, 163). Medreselerin ýslahýný, yeni-
lerinin açýlmasýný ve ihtisaslaþmaya gidil-
mesini öneren Ziya Gökalp, Medresetü’l-
müezzinîn ve’l-kurrâ adýyla bir mektebin
kurulmasýný teklif eder (a.g.e., V, 1349).

Medine’de görevlendirilecek hatip ve mü-
ezzinleri yetiþtirmek üzere Medresetü’l-
hutabâ’nýn açýlmasý teþebbüsü de neticesiz
kalmýþtýr (Ýbnülemîn-Hüseyin Hüsâmed-
din, s. 247). Müezzinler, 1826 yýlýndan iti-
baren kurulan yeni orduya asker teminiyle
ilgili düzenlemelere kadar askerlik hizme-
tinden muaf tutulmuþtur. 19 Aralýk 1848
tarihli askerî kanunnâmeyle görevlerini
bizzat kendileri üstlenmek ve vekil býrak-
mamak þartýyla muafiyetlerinin sürmesine,
istekleri halinde ise orduya katýlabilecek-
lerine karar verilmiþ ve askere gitmemek
için cami görevlerine tâlip olanlara dikkat
edilmesi istenmiþtir (BA, A. DVN.MHM, nr.
98/-2; Beydilli, s. 67-68).

Osmanlý döneminde uygulanan ve Cum-
huriyet’in ilk yýllarýnda da sürdürülen cum-
hur müezzinliði müezzinlerin bazý ibareleri
birlikte, bazýlarýný ise nöbetleþe okumala-
rýyla gerçekleþirdi. XVI. yüzyýlýn baþlarýn-
da Fâtih Camii’nde görev yapan müezzin-
ler üçerli iki grup halinde minareye çýkarak
toplu ezan okurlardý (bk. CUMHUR MÜEZ-
ZÝNLÝÐÝ). Mescid-i Harâm’ýn her minare-
sine ayrý bir müezzin tayini uygulamasý Os-
manlý devrinde de devam etmiþtir (BA,
Ýrâde-Dâhiliye, nr. 8231). XIX. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda Mescid-i Nebevî’de müezzin-
ler akþam haricindeki vakitlerde minare-
lerde iki buçuk saat kalýr, ezandan önce
tehlil, tekbir, tesbih, salâtü selâm ve çe-
þitli dualar okurlardý (Mir’âtü’l-Haremeyn,
II, 76).

Müezzinlerin önemli bir kýsmý mûsiki
yanýnda güzel sanatlarýn diðer dallarýyla
da ilgilenirdi; tesbîhat, mahfel sürmesi,
dua ve mihrâbiye okur, temcîd, münâ-
cât, salâ, tardiye, tekbir, mevlid, mi‘râci-
ye, Muhammediye, tevþîh, na‘t gibi cami
mûsikisinin formlarýný icra ederlerdi. Bu-
nun yanýnda ölüm haberinin duyurulma-
sý için minarelerden okunan salâ yanýnda
cenazenin kabrine götürülüþü sýrasýnda
düzenlenen cenaze alayýnda ve definden
sonra olmak üzere iki çeþit salâ okurlardý.
Padiþahlarla hânedan mensuplarý ve dev-
let ricâlinin vefat haberleri müezzinbaþý-
lara buyruldu çýkarýlarak selâtin camile-
rinde okunan salâlarla ilân edilirdi. Saray-
da ve bazý konaklarda meþhur müezzin-
lerin katýldýðý teravih namazlarý kýlýnýr ve
burada müezzinlerin birlikte okuduklarý
ilâhilere “ramazan ilâhisi” denirdi.

Türk mûsikisinde þöhret bulmuþ bes-
tekâr ve hânendeler içinde çok sayýda mü-
ezzin vardýr. Bunlar arasýnda XVII. yüzyýl-
da Sultan Ahmed Camii müezzinbaþýsý Ho-
cazâde Mehmed Enverî, XVIII. yüzyýlda
Zeyrek Camii müezzini Hüseyin Dede, XIX.
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yüzyýlda Çilingirzâde Ahmed Aða, Hamâ-
mîzâde ve Dellâlzâde Ýsmâil efendiler, Þâ-
kir Aða, Suyolcuzâde Mehmed Efendi, Bas-
macý Abdi Efendi, Sermüezzin Rifat Bey,
XX. yüzyýlda Süleymaniye Camii müezzin-
baþýsý Hâfýz Kemal, Sultan Selim Camii mü-
ezzini Süleyman Efendi (Erguner), Kemal
Batanay ve Ali Rýza Saðman sayýlabilir.

Cumhuriyet Dönemi. Osmanlý Devleti’n-
de din iþlerini yürüten meþihat makamý-
nýn gördüðü hizmetler Cumhuriyet’in ilk
yýllarýnda Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti tara-
fýndan yürütülmüþtür. 3 Mart 1340 (1924)
tarihli kanunla Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti
kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Reisliði kurul-
muþtur. Bütün cami, mescid, tekke ve zâ-
viyelerin yönetimiyle buralarda görevli per-
sonel Diyanet Ýþleri Reisliði’ne, vakýflarýn
idaresi ise Evkaf Umum Müdürlüðü’ne
baðlanmýþtýr. Bundan sonra çýkarýlan büt-
çe kanunlarýnda müezzinler, imam, hatip
ve kayyýmlar “hayrât-ý þerîfe hademesi”
unvanýyla anýlmýþtýr. Ýlk defa 1927 yýlý büt-
çe kanunlarýnda gösterilen Diyanet Ýþleri
Reisliði’nin kadrolarýnda imam, hatip, mü-
ezzin ve kayyýmlarýn toplam sayýsýnýn 5668
kiþi olduðu görülmektedir. Ýleriki yýllarda
müezzinlerin sayýsýnda diðer cami görev-
lileriyle birlikte bir azalma meydana gel-
miþ, ücretlerin çok düþük olmasý sebebiy-
le müezzinler baþka iþlerde çalýþmak zo-
runda kalmýþ, birçoðu da bu görevi fahrî
olarak yürütmüþtür. 1931’de bütün cami
ve mescidlerin idaresi Evkaf Umum Mü-
dürlüðü’ne devredilmiþ ve bu uygulama
1950’ye kadar devam etmiþtir. Ayný yýl çý-
karýlan kanunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’-
nýn müezzin-kayyým kadrolarý “hayrat ha-
demesi” þeklinde kaydedilmiþtir. 22 Hazi-
ran 1965 tarihli kanunla hayrat hademesi
tabiri “cami görevlileri” olarak deðiþtiril-
miþ ve müezzinler, diðer cami görevlileriy-
le birlikte 14 Temmuz 1965 tarih ve 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamý-
na alýnmýþtýr. 15 Eylül 1967 tarihli yönet-
meliðin 5. maddesinde müezzin-kayyým-
larýn görevleri yeniden tanýmlanmýþ, mü-
ezzinler kayyýmý bulunmayan camilerde bu
görevle de yükümlü tutulmuþtur.

Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda müftülerin
baþkanlýðýnda oluþturulan komisyonlar ta-
rafýndan imtihan edilerek meslekî yeter-
liliklerine karar verilen müezzinlerin gö-
revleri çeþitli tarihlerde çýkarýlan tüzük, yö-
netmelik ve yönergelerle belirlenmiþtir.
1965 tarihli kanunla bütün din görevlileri
için belli nitelikler ve öðrenim þartlarý ko-
nulmuþtur. Ücretlerini Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü’nden alan mülhak vakýflara baðlý
camilerde görev yapan müezzinler 24 Mart

1977 tarih ve 2088 sayýlý kanunla Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý kadrolarýna geçirilmiþtir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama ve Yer De-
ðiþtirme Yönetmeliði’ne göre (md. 5) mü-
ezzin-kayyým olabilmek için lise veya den-
gi okul mezunu ve hâfýz olmak gerekmek-
tedir, ancak imam-hatip lisesi mezunlarý
için hâfýzlýk þartý aranmamaktadýr. Halen
(Eylül 2005) toplam 10.546 müezzin-kay-
yým kadrosunun 982’si boþ durumdadýr.
Bir kýsým selâtin camileriyle cemaati ka-
labalýk camilere birden çok müezzin tayin
edilmiþtir. 1950’den önce Eyüp Sultan’da
on, Fâtih, Sultan Ahmed, Beyazýt camile-
riyle, Yenicami’de, Vâlide-i Atik Camisi’n-
de dokuz, Nuruosmaniye’de altý müezzin
görev yaparken günümüzde bu sayý üçe
kadar düþmüþtür. Özellikle XX. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda dinî mûsiki alanýnda geniþ bilgi
sahibi olan müezzinler cami mûsikisine da-
ir bütün icralarý yerine getirebiliyorlardý.

Fýkhî Hükümler. Müezzinlik sâlih amel-
lerin en faziletlilerinden biri olarak kabul
edilmiþtir. Hz. Peygamber, çeþitli hadis-
lerinde müezzinlik görevinin önemini ve
ezan okumanýn faziletini belirtmiþtir (me-
selâ bk. Buhârî, “Ecân”, 4, 9; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 60). Bu rivayetler fýkýh literatü-
ründe müezzinlikle ilgili hükümlerin kay-
naðýný teþkil etmiþtir. Hanefîlik dýþýndaki
mezhepler müezzinin erkek olmasý gerek-
tiði görüþündedir. Hanefîler’e göre ise ka-
dýnýn ezan okumasý câiz olmakla birlikte
mekruhtur. Müezzinin temyiz çaðýna gel-
miþ olmasý gerekir. Müezzin namaz vakit-
leri konusunda bilgi sahibi olmalýdýr. Ýmam-
lýk ve müezzinliðin ayný kiþi tarafýndan ya-
pýlmasý âlimlerin çoðunluðuna göre müs-
tehaptýr. Bu iki görevden hangisinin daha
faziletli olduðu hususu tartýþmalýdýr. Re-
sûl-i Ekrem’in Medine’de birden fazla mü-
ezzininin bulunmasýndan hareketle bir
camide birden çok müezzinin görevlen-
dirilebileceðine hükmedilmiþtir (Ahmed b.
Hüseyin el-Beyhaký, I, 429). Müezzinin gür
ve güzel sesli olmasý, ezaný ayakta ve yük-
sekçe bir yere çýkýp dinleyenlerin tekrarý-
na imkân verecek þekilde yavaþ okumasý,
sesin daha güçlü çýkmasýna yardýmcý ola-
caðý için þahadet parmaklarýnýn uçlarýný
kulaklarýna götürmesi veya ellerini kulak-
larýnýn üzerine koymasý, kýbleye yönelme-
si, “hayye ale’s-salâh” derken yüzünü sa-
ða, “hayye ale’l-felâh” derken sola çevir-
mesi, sabah ezanýnda “tesvîb” yapmasý,
minarede dönerek okumasý ve abdestli
olmasý müstehaptýr (ayrýca bk. EZAN).

Müezzinlerin ücret almasýnýn câiz olup
olmadýðý ihtilâf konusudur. Bu hususta
olumsuz görüþ bildirenler, müezzinlik ve

imamlýk için ücret alýnmamasýný tavsiye
eden hadislerin ve sahâbî sözlerinin yaný
sýra (Ýbn Mâce, “Ecân”, 3; Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 40) ibadetlerin sýrf Allah rýzâsý için ya-
pýldýðýnda makbul sayýlacaðý, ibadetin üc-
ret karþýlýðý ifasýný konu alan bir akdin ge-
çerli kabul edilmeyeceði gibi hususlarý ge-
rekçe olarak ileri sürmüþlerdir. Ýlk dönem
Hanefî âlimleriyle Hanbelîler de müezzin-
lik karþýlýðýnda ücret alýnmasýnýn câiz ol-
madýðý görüþündedir. Þâfiî ve Mâlikîler’e
göre ise ezan okuma karþýlýðýnda ücret
alýnabilir. Son dönem Hanefî âlimleri de
zaman içerisinde müezzinlik hizmetini kar-
þýlýksýz yapacak kimselerin azalmasýný göz
önüne alarak ücret almanýn cevazýna hük-
metmiþtir.
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Bosna-Hersekli epigrafi uzmaný.
˜ ™

29 Temmuz 1913’te Saraybosna’da doð-
du. Babasý, Müezzinoviç ailesine mensup
bir âlim olan Mustafa Efendi’dir. Dinî eði-
tim yanýnda özel hocalardan Türkçe, Arap-
ça ve Farsça öðrendi. Gazi Hüsrev Bey
Medresesi’nden (1935) ve Yüksek Ýslâm
Þeriat -Teoloji Okulu’ndan (1939) mezun
oldu. Saraybosna’daki liselerde din dersi
hocalýðý yaptý (1940-1945). Gazi Hüsrev Bey
Medresesi’nde müderrislik ve sekreterlik
görevlerinde bulundu (1945-1949). Ardýn-
dan Saraybosna’daki devlet matbaasýna
musahhih olarak tayin edildi. Bosna-Her-
sek Tarihî Âbideler ve Tabiatta Nâdir Eser-
leri Koruma Derneði’nde görevlendirildi
(1951) ve kitâbelerin kayýt ve çözümlen-
mesi iþiyle meþgul oldu. 1 Ocak 1980’de
emekli oluncaya kadar bu vazifesini sür-
dürdü. Müezzinoviç ayrýca babasýndan son-
ra otuz altý yýl Saraybosna’daki Vekilharç
Camii imamlýðý yaptý ve Gazi Hüsrev Bey
Camii’nde cüzhanlýk görevini üstlendi.

Mehmet Müezzinoviç, 1972’de kurulan
Anali Gazi Husrevbegove Biblioteke
(Anali GHB) dergisinin redaksiyon heyeti
üyesi ve teknik sorumlusu idi. Nase Sta-
rine adlý derginin teknik redaktörlüðünü
yaptý. Kasým Dobra®a’nýn vefatýndan (ö.
1979) sonra onun hazýrladýðý Katalog
Arapskih, Turskih-i Perzijskih Rukopi-
sa adlý eserin II. cildinin redaksiyon sorum-
luluðunu üstlendi. Saraybosna’daki ilmî
çevrelerde iyi bir hattat olarak tanýnan
Müezzinoviç’in Bosna-Hersek’teki kitâ-
belerin tesbitinde büyük hizmetleri oldu.
Bosna-Hersek’i birkaç defa baþtan baþa
dolaþtý ve birçok kitâbeyi kaydetti. Ayrýca
Makedonya, Sýrbistan, Karadað ve Koso-
va’ya davet edildi. Buralarda ve bilhassa
Kalkandelen, Ohri, Prizren, Kaçanik, Ýpek,
Novi Pazar, Bijelo Polje ve Bar þehirlerin-
de bulunan Osmanlý dönemine ait kitâbe-

ler hakkýnda önemli araþtýrmalar yaptý. 14
Mayýs 1981 tarihinde vefat etti. Mehmet
Müezzinoviç, Osmanlý dönemine ait epig-
rafi ekolünün tek temsilcisi olarak kabul
edilir. Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý “Sa-
raybosna þehrinin 6 Nisan ödülü” ile “Ve-
selin Masleša Ödülü”nü kazanmýþtýr.

Eserleri. 1. Islamska Epigrafika u Bos-
ni i Hercegovini. Veselin Masleša tara-
fýndan neþredilen eserin I. cildi Saraybos-
na’daki kitâbeleri içerir (Sarajevo 1974).
II. ciltte Doðu ve Orta Bosna’ya ait Ýslâmî
epigrafi çalýþmalarý yer almýþtýr (Sarajevo
1977). III. cilt Bosanska Krajina, Bat› Bos-
na ve Hersek bölgelerindeki kitâbeleri ih-
tiva eder (Sarajevo 1982). Eserde 1500’e
yak›n kitâbenin Osmanl› Türkçesi ile asýl-
larý ve Boþnakça çevirileri, 1800’e yak›n ki-
tâbenin de k›smen orijinalleri ve çevirile-
ri yer alýr. Kitaba Osmanl› mimarisine ait
eserler ve mezar taþlar›yla ilgili fotoðraf-
lar da konulmuþ, ciltlerin sonunda Bos-
na-Hersek’te meþhur olan 100’den fazla
epigrafi uzmanýna yer verilmiþtir. 2. Ga-
zi Husrevbegova Biblioteka u Saraje-
vu (Sarajevo 1968). Bu broþürde Sarayo-
va’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ta-
n›t›lmaktad›r. 3. Stari Mostovi u Bosni i
Hercegovini (Dÿemal Celi@ ile birlikte,
Sarajevo 1969). Akademik çevrelerde Bos-
na-Hersek’teki tarihî köprüler hakk›nda
yap›lan ilmî bir çal›þma olarak tan›nmak-
tad›r. 4. Uloga Dzamije Mehmed-bega
Stocanina u Formiranju Gornjeg Va-
kufa-Povodom Nove Izgradnje Dza-
mije (Gornji Vakuf’un inþas› konusunda
Mehmed Bey Stoçanin Camii’nin rolü-
yenicaminin inþas› münasebetiyle; Mu-
hammed Hacýyahiç ile birlikte, Gornji Va-
kuf 1971). 5. Gazi Husrevbegova Bibli-
oteka (Mahmud Tralji@ ile beraber, Sara-
jevo 1982). Gazi Hüsrev Bey Kütüphane-
si’ni tanýtan broþürün Arapça ve Ýngilizce
bask›lar› da mevcuttur.

Müezzinoviç, Mula Mustafa Baþeski ta-
raf›ndan Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›þ olan
Mecmua adl› eseri Boþnakça’ya tercüme
etmiþtir (Sarajevo 1968, 1981). Bir baþka
tercümesi de Livnolu Hac› Yûsuf’un 1615’-
te yine Osmanl› Türkçesi ile kaleme ald›ð›
hac seyahatiyle ilgili kitabýdýr. Eser önce
Zivot adl› dergide yay›mlanm›þ (XLV/4 [Sa-
rajevo 1974], s. 439-477), daha sonra ki-
tap halinde neþredilmiþtir (Sarajevo 1981).
Diðer bir çevirisi Üsküplü Hac› Mustafa’-
nýn yine hac seyahatine dair makalesidir
(Islamska Misao, II [Sarajevo 1980], s. 24-
40). Müezzinoviç’in vefat›ndan k›sa bir sü-
re önce Mostar müftüsü S›dký Sarajli@’in
Arapça kaleme ald›ð› bir eseri Boþnakça’-
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yüzyýlda Çilingirzâde Ahmed Aða, Hamâ-
mîzâde ve Dellâlzâde Ýsmâil efendiler, Þâ-
kir Aða, Suyolcuzâde Mehmed Efendi, Bas-
macý Abdi Efendi, Sermüezzin Rifat Bey,
XX. yüzyýlda Süleymaniye Camii müezzin-
baþýsý Hâfýz Kemal, Sultan Selim Camii mü-
ezzini Süleyman Efendi (Erguner), Kemal
Batanay ve Ali Rýza Saðman sayýlabilir.

Cumhuriyet Dönemi. Osmanlý Devleti’n-
de din iþlerini yürüten meþihat makamý-
nýn gördüðü hizmetler Cumhuriyet’in ilk
yýllarýnda Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti tara-
fýndan yürütülmüþtür. 3 Mart 1340 (1924)
tarihli kanunla Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti
kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Reisliði kurul-
muþtur. Bütün cami, mescid, tekke ve zâ-
viyelerin yönetimiyle buralarda görevli per-
sonel Diyanet Ýþleri Reisliði’ne, vakýflarýn
idaresi ise Evkaf Umum Müdürlüðü’ne
baðlanmýþtýr. Bundan sonra çýkarýlan büt-
çe kanunlarýnda müezzinler, imam, hatip
ve kayyýmlar “hayrât-ý þerîfe hademesi”
unvanýyla anýlmýþtýr. Ýlk defa 1927 yýlý büt-
çe kanunlarýnda gösterilen Diyanet Ýþleri
Reisliði’nin kadrolarýnda imam, hatip, mü-
ezzin ve kayyýmlarýn toplam sayýsýnýn 5668
kiþi olduðu görülmektedir. Ýleriki yýllarda
müezzinlerin sayýsýnda diðer cami görev-
lileriyle birlikte bir azalma meydana gel-
miþ, ücretlerin çok düþük olmasý sebebiy-
le müezzinler baþka iþlerde çalýþmak zo-
runda kalmýþ, birçoðu da bu görevi fahrî
olarak yürütmüþtür. 1931’de bütün cami
ve mescidlerin idaresi Evkaf Umum Mü-
dürlüðü’ne devredilmiþ ve bu uygulama
1950’ye kadar devam etmiþtir. Ayný yýl çý-
karýlan kanunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’-
nýn müezzin-kayyým kadrolarý “hayrat ha-
demesi” þeklinde kaydedilmiþtir. 22 Hazi-
ran 1965 tarihli kanunla hayrat hademesi
tabiri “cami görevlileri” olarak deðiþtiril-
miþ ve müezzinler, diðer cami görevlileriy-
le birlikte 14 Temmuz 1965 tarih ve 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamý-
na alýnmýþtýr. 15 Eylül 1967 tarihli yönet-
meliðin 5. maddesinde müezzin-kayyým-
larýn görevleri yeniden tanýmlanmýþ, mü-
ezzinler kayyýmý bulunmayan camilerde bu
görevle de yükümlü tutulmuþtur.

Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda müftülerin
baþkanlýðýnda oluþturulan komisyonlar ta-
rafýndan imtihan edilerek meslekî yeter-
liliklerine karar verilen müezzinlerin gö-
revleri çeþitli tarihlerde çýkarýlan tüzük, yö-
netmelik ve yönergelerle belirlenmiþtir.
1965 tarihli kanunla bütün din görevlileri
için belli nitelikler ve öðrenim þartlarý ko-
nulmuþtur. Ücretlerini Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü’nden alan mülhak vakýflara baðlý
camilerde görev yapan müezzinler 24 Mart

1977 tarih ve 2088 sayýlý kanunla Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý kadrolarýna geçirilmiþtir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama ve Yer De-
ðiþtirme Yönetmeliði’ne göre (md. 5) mü-
ezzin-kayyým olabilmek için lise veya den-
gi okul mezunu ve hâfýz olmak gerekmek-
tedir, ancak imam-hatip lisesi mezunlarý
için hâfýzlýk þartý aranmamaktadýr. Halen
(Eylül 2005) toplam 10.546 müezzin-kay-
yým kadrosunun 982’si boþ durumdadýr.
Bir kýsým selâtin camileriyle cemaati ka-
labalýk camilere birden çok müezzin tayin
edilmiþtir. 1950’den önce Eyüp Sultan’da
on, Fâtih, Sultan Ahmed, Beyazýt camile-
riyle, Yenicami’de, Vâlide-i Atik Camisi’n-
de dokuz, Nuruosmaniye’de altý müezzin
görev yaparken günümüzde bu sayý üçe
kadar düþmüþtür. Özellikle XX. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda dinî mûsiki alanýnda geniþ bilgi
sahibi olan müezzinler cami mûsikisine da-
ir bütün icralarý yerine getirebiliyorlardý.

Fýkhî Hükümler. Müezzinlik sâlih amel-
lerin en faziletlilerinden biri olarak kabul
edilmiþtir. Hz. Peygamber, çeþitli hadis-
lerinde müezzinlik görevinin önemini ve
ezan okumanýn faziletini belirtmiþtir (me-
selâ bk. Buhârî, “Ecân”, 4, 9; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 60). Bu rivayetler fýkýh literatü-
ründe müezzinlikle ilgili hükümlerin kay-
naðýný teþkil etmiþtir. Hanefîlik dýþýndaki
mezhepler müezzinin erkek olmasý gerek-
tiði görüþündedir. Hanefîler’e göre ise ka-
dýnýn ezan okumasý câiz olmakla birlikte
mekruhtur. Müezzinin temyiz çaðýna gel-
miþ olmasý gerekir. Müezzin namaz vakit-
leri konusunda bilgi sahibi olmalýdýr. Ýmam-
lýk ve müezzinliðin ayný kiþi tarafýndan ya-
pýlmasý âlimlerin çoðunluðuna göre müs-
tehaptýr. Bu iki görevden hangisinin daha
faziletli olduðu hususu tartýþmalýdýr. Re-
sûl-i Ekrem’in Medine’de birden fazla mü-
ezzininin bulunmasýndan hareketle bir
camide birden çok müezzinin görevlen-
dirilebileceðine hükmedilmiþtir (Ahmed b.
Hüseyin el-Beyhaký, I, 429). Müezzinin gür
ve güzel sesli olmasý, ezaný ayakta ve yük-
sekçe bir yere çýkýp dinleyenlerin tekrarý-
na imkân verecek þekilde yavaþ okumasý,
sesin daha güçlü çýkmasýna yardýmcý ola-
caðý için þahadet parmaklarýnýn uçlarýný
kulaklarýna götürmesi veya ellerini kulak-
larýnýn üzerine koymasý, kýbleye yönelme-
si, “hayye ale’s-salâh” derken yüzünü sa-
ða, “hayye ale’l-felâh” derken sola çevir-
mesi, sabah ezanýnda “tesvîb” yapmasý,
minarede dönerek okumasý ve abdestli
olmasý müstehaptýr (ayrýca bk. EZAN).

Müezzinlerin ücret almasýnýn câiz olup
olmadýðý ihtilâf konusudur. Bu hususta
olumsuz görüþ bildirenler, müezzinlik ve

imamlýk için ücret alýnmamasýný tavsiye
eden hadislerin ve sahâbî sözlerinin yaný
sýra (Ýbn Mâce, “Ecân”, 3; Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 40) ibadetlerin sýrf Allah rýzâsý için ya-
pýldýðýnda makbul sayýlacaðý, ibadetin üc-
ret karþýlýðý ifasýný konu alan bir akdin ge-
çerli kabul edilmeyeceði gibi hususlarý ge-
rekçe olarak ileri sürmüþlerdir. Ýlk dönem
Hanefî âlimleriyle Hanbelîler de müezzin-
lik karþýlýðýnda ücret alýnmasýnýn câiz ol-
madýðý görüþündedir. Þâfiî ve Mâlikîler’e
göre ise ezan okuma karþýlýðýnda ücret
alýnabilir. Son dönem Hanefî âlimleri de
zaman içerisinde müezzinlik hizmetini kar-
þýlýksýz yapacak kimselerin azalmasýný göz
önüne alarak ücret almanýn cevazýna hük-
metmiþtir.
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Bosna-Hersekli epigrafi uzmaný.
˜ ™

29 Temmuz 1913’te Saraybosna’da doð-
du. Babasý, Müezzinoviç ailesine mensup
bir âlim olan Mustafa Efendi’dir. Dinî eði-
tim yanýnda özel hocalardan Türkçe, Arap-
ça ve Farsça öðrendi. Gazi Hüsrev Bey
Medresesi’nden (1935) ve Yüksek Ýslâm
Þeriat -Teoloji Okulu’ndan (1939) mezun
oldu. Saraybosna’daki liselerde din dersi
hocalýðý yaptý (1940-1945). Gazi Hüsrev Bey
Medresesi’nde müderrislik ve sekreterlik
görevlerinde bulundu (1945-1949). Ardýn-
dan Saraybosna’daki devlet matbaasýna
musahhih olarak tayin edildi. Bosna-Her-
sek Tarihî Âbideler ve Tabiatta Nâdir Eser-
leri Koruma Derneði’nde görevlendirildi
(1951) ve kitâbelerin kayýt ve çözümlen-
mesi iþiyle meþgul oldu. 1 Ocak 1980’de
emekli oluncaya kadar bu vazifesini sür-
dürdü. Müezzinoviç ayrýca babasýndan son-
ra otuz altý yýl Saraybosna’daki Vekilharç
Camii imamlýðý yaptý ve Gazi Hüsrev Bey
Camii’nde cüzhanlýk görevini üstlendi.

Mehmet Müezzinoviç, 1972’de kurulan
Anali Gazi Husrevbegove Biblioteke
(Anali GHB) dergisinin redaksiyon heyeti
üyesi ve teknik sorumlusu idi. Nase Sta-
rine adlý derginin teknik redaktörlüðünü
yaptý. Kasým Dobra®a’nýn vefatýndan (ö.
1979) sonra onun hazýrladýðý Katalog
Arapskih, Turskih-i Perzijskih Rukopi-
sa adlý eserin II. cildinin redaksiyon sorum-
luluðunu üstlendi. Saraybosna’daki ilmî
çevrelerde iyi bir hattat olarak tanýnan
Müezzinoviç’in Bosna-Hersek’teki kitâ-
belerin tesbitinde büyük hizmetleri oldu.
Bosna-Hersek’i birkaç defa baþtan baþa
dolaþtý ve birçok kitâbeyi kaydetti. Ayrýca
Makedonya, Sýrbistan, Karadað ve Koso-
va’ya davet edildi. Buralarda ve bilhassa
Kalkandelen, Ohri, Prizren, Kaçanik, Ýpek,
Novi Pazar, Bijelo Polje ve Bar þehirlerin-
de bulunan Osmanlý dönemine ait kitâbe-

ler hakkýnda önemli araþtýrmalar yaptý. 14
Mayýs 1981 tarihinde vefat etti. Mehmet
Müezzinoviç, Osmanlý dönemine ait epig-
rafi ekolünün tek temsilcisi olarak kabul
edilir. Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý “Sa-
raybosna þehrinin 6 Nisan ödülü” ile “Ve-
selin Masleša Ödülü”nü kazanmýþtýr.

Eserleri. 1. Islamska Epigrafika u Bos-
ni i Hercegovini. Veselin Masleša tara-
fýndan neþredilen eserin I. cildi Saraybos-
na’daki kitâbeleri içerir (Sarajevo 1974).
II. ciltte Doðu ve Orta Bosna’ya ait Ýslâmî
epigrafi çalýþmalarý yer almýþtýr (Sarajevo
1977). III. cilt Bosanska Krajina, Bat› Bos-
na ve Hersek bölgelerindeki kitâbeleri ih-
tiva eder (Sarajevo 1982). Eserde 1500’e
yak›n kitâbenin Osmanl› Türkçesi ile asýl-
larý ve Boþnakça çevirileri, 1800’e yak›n ki-
tâbenin de k›smen orijinalleri ve çevirile-
ri yer alýr. Kitaba Osmanl› mimarisine ait
eserler ve mezar taþlar›yla ilgili fotoðraf-
lar da konulmuþ, ciltlerin sonunda Bos-
na-Hersek’te meþhur olan 100’den fazla
epigrafi uzmanýna yer verilmiþtir. 2. Ga-
zi Husrevbegova Biblioteka u Saraje-
vu (Sarajevo 1968). Bu broþürde Sarayo-
va’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ta-
n›t›lmaktad›r. 3. Stari Mostovi u Bosni i
Hercegovini (Dÿemal Celi@ ile birlikte,
Sarajevo 1969). Akademik çevrelerde Bos-
na-Hersek’teki tarihî köprüler hakk›nda
yap›lan ilmî bir çal›þma olarak tan›nmak-
tad›r. 4. Uloga Dzamije Mehmed-bega
Stocanina u Formiranju Gornjeg Va-
kufa-Povodom Nove Izgradnje Dza-
mije (Gornji Vakuf’un inþas› konusunda
Mehmed Bey Stoçanin Camii’nin rolü-
yenicaminin inþas› münasebetiyle; Mu-
hammed Hacýyahiç ile birlikte, Gornji Va-
kuf 1971). 5. Gazi Husrevbegova Bibli-
oteka (Mahmud Tralji@ ile beraber, Sara-
jevo 1982). Gazi Hüsrev Bey Kütüphane-
si’ni tanýtan broþürün Arapça ve Ýngilizce
bask›lar› da mevcuttur.

Müezzinoviç, Mula Mustafa Baþeski ta-
raf›ndan Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›þ olan
Mecmua adl› eseri Boþnakça’ya tercüme
etmiþtir (Sarajevo 1968, 1981). Bir baþka
tercümesi de Livnolu Hac› Yûsuf’un 1615’-
te yine Osmanl› Türkçesi ile kaleme ald›ð›
hac seyahatiyle ilgili kitabýdýr. Eser önce
Zivot adl› dergide yay›mlanm›þ (XLV/4 [Sa-
rajevo 1974], s. 439-477), daha sonra ki-
tap halinde neþredilmiþtir (Sarajevo 1981).
Diðer bir çevirisi Üsküplü Hac› Mustafa’-
nýn yine hac seyahatine dair makalesidir
(Islamska Misao, II [Sarajevo 1980], s. 24-
40). Müezzinoviç’in vefat›ndan k›sa bir sü-
re önce Mostar müftüsü S›dký Sarajli@’in
Arapça kaleme ald›ð› bir eseri Boþnakça’-
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ya tercüme ettiði ve bir Farsça sözlük ha-
zýrladýðý da bilinmektedir (Tralji@, Istak-
nuti Bo•njaci, s. 118).

Mehmet Müezzinoviç’in 100’den fazla
makalesi vardýr. Bunlarýn büyük bir k›sm›
Glasnik, El-Hidaje, Prilozi za Orijen-
talnu Flologiju, Anali GHB, Nase Sta-
rine, Takvim, Bakije-Almanah, Prepo-
rod, Islamska Misao, Zemzem, Odjek,
Zivot gibi Saraybosna’da ç›kan dergilerde
ve y›ll›klarda yay›mlanmýþtýr. Ayrýca Priþti-
ne’de ç›kan Starine Kosova i Metohije,
Yenipazar’daki Novipazarski Zbornik,
Zagreb’deki Bulletin za Likovnu Umjet-
nost adl› dergilerde ve y›ll›klarda da ma-
kaleleri neþredilmiþtir (Faji@, s. 145; Tralji@,
Anali GHB, IX-X [1983], s. 329-333).
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Duygu planýnda 
idrak edilen imajlarý
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Hükme açýk biçimde delâlet eden,
te’vil ve tahsis ihtimali taþýmayan lafýz

anlamýnda usûl-i fýkýh terimi.
˜ ™

Tefsîr masdarýndan türetilen ve sözlük-
te “açýklanmýþ” anlamýna gelen müfesser
kelimesi Hanefî usul terminolojisinde hük-
me te’vil ve tahsis ihtimali taþýmayacak
derecede açýk biçimde delâlet eden lafzý
ifade eder. Kelime Kur’ân-ý Kerîm’de ve
hadislerde geçmemekle birlikte bir âyette
(el-Furkan 25/33) ve birçok hadiste (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “fsr” md.) tefsir kelime-
sine rastlanýr. Ýki hadisin rivayetinde biri
râvi Ya‘lâ b. Memlek’in (Tirmizî, “Þevâbü’l-
Kur,ân”, 23; Nesâî, “Ýftitâhu’s-salât”, 83,
“Kýyâmü’l-leyl”, 13), diðeri Buhârî’nin (“Ze-
kât”, 55) deðerlendirme ifadesi içinde ol-
mak üzere müfesser kelimesi geçmekle
beraber bunlarýn sözlük anlamýnda kulla-
nýldýðý görülmektedir.

Fýkýh usulünde Kitap ve Sünnet’teki ifa-
delerin yorumuyla ilgili kurallar belirlenir-
ken lafýz deðiþik açýlardan ayýrýma tâbi tu-
tulmuþtur. Hanefî usulcülerinin açýklýk ba-
kýmýndan yaptýðý “zâhir, nas, müfesser,
muhkem” þeklindeki dörtlü tasnif içinde
müfesser muhkemden sonra açýklýk dü-
zeyi en yüksek lafýz türünü ifade eder. Se-
rahsî’nin müfesseri tanýtmak üzere yap-
týðý izahý, “Hâs ise te’vil, âm ise tahsis ihti-
mali býrakmayacak þekilde açýklanmýþ olup
kendisiyle neyin kastedildiði zâhir ve nas-
tan daha ileri düzeyde bir açýklýkta bili-
nen lafýz” þeklinde özetlemek mümkün-
dür (U½ûl, I, 165). Alâeddin es-Semerkan-
dî müfesseri tanýmlarken sözü söyleyenin
amacý hakkýnda kati delil bulunduðu için
baþka bir mânaya gelme ihtimalinin orta-
dan kalkmýþ olmasý unsuruna aðýrlýk ve-
rir ve bu sebeple ona “mübeyyen” ve “mu-
fassal” adlarýnýn da verildiðini belirtir (Mî-
zânü’l-u½ûl, s. 351). Bir lafýz kendi sîgasýn-
daki açýklýk düzeyi sebebiyle müfesser sa-
yýlabileceði gibi, baþlangýçta te’vile açýk ol-
duðu veya sözün sahibinden izah gelme-

den anlaþýlamayacak durumda bulundu-
ðu halde daha sonra hiçbir kapalýlýk taþý-
mayacak þekilde açýklanmýþ olan lafýzlar da
müfesser kapsamýna girer. Bazý ahkâm
âyetlerindeki “semânîn” (seksen) ve “selâ-
se” (üç) gibi sayý bildiren lafýzlarla müþrik-
lerle savaþ hakkýndaki âyette (et-Tevbe 9/
36) tahsis ihtimalini ortadan kaldýran “kâf-
feten” (topyekün) lafzý müfesserin birinci
türü için verilen örnekler arasýnda yer alýr.
Müfesserin ikinci türü için “salât” (namaz)
gibi dinî terime dönüþtürülen ve içeriði
baþka açýklama gerektirmeyecek ölçüde
açýk hale getirilen lafýzlar örnek verilebilir
(ayrýca bk. MÜCMEL). Öte yandan müþte-
rek, müþkil ve mücmel lafýzlar da kati de-
lille ihtimal veya iþkâli ortadan kaldýracak
þekilde açýk hale getirildiðinde müfesse-
re dönüþmüþ olur (a.g.e., s. 351). Ýkisinin
de beyana konu olmasý yönünden müfes-
ser ile müevvel terimleri arasýnda benzer-
lik bulunmakla birlikte müfesserde açýk-
lamayý yapan bizzat þâri‘dir ve lafýz kesin
bir biçimde açýklandýðý için artýk baþka
mânaya gelme ihtimali yoktur; müevvel-
de ise lafzýn mânasý müctehidin zann-ý ga-
libi ve ictihadý ile ortaya çýkarýlýr ve bu mâ-
na kesin olmadýðý için baþka bir mânanýn
kastedilmiþ olma ihtimali varlýðýný korur
(ayrýca bk. MÜEVVEL).

Müfesserin hükmü, neshi hakkýnda de-
lil bulunmadýðý takdirde delâlet ettiði mâ-
naya uygun olarak amel etmenin gerekli
olmasýdýr. Te’vil ve tahsis ihtimaline kapalý
olmakla birlikte müfesser neshi kabil amelî
bir hükümle ilgiliyse nesih ihtimaline açýk-
týr (Þemsüleimme es-Serahsî, I, 165); an-
cak bu ihtimal Hz. Peygamber’in hayatta
bulunduðu süre ile sýnýrlýdýr. Onun vefatýn-
dan sonra sadece müfesser lafýzlar deðil
bütün naslar nesih açýsýndan muhkem ni-
teliðinde olup nesih ve iptale kapalýdýr. La-
fýzlarýn açýklýk düzeyi bakýmýndan bu þe-
kilde sýralamaya tâbi tutulmasýnýn pratik
sonucu ayný konuda iki farklý seviyede lafýz
bulunmasý halinde ortaya çýkar. Böyle bir
durumda müfesser zâhir ve nassa, muh-
kem de müfessere tercih edilir (örnekler
için bk. M. Edîb Sâlih, I, 187-196; Zekiy-
yüddin Þa‘bân, s. 374-375).

Hanefîler dýþýndaki usul çevrelerinde mü-
fesser için yapýlmýþ tanýmlara rastlanmak-
la beraber (Ýbn Fûrek, s. 147; Ýbn Hazm, I,
43; Bâcî, s. 48) mütekellimîn metodunu
benimseyen usulcülerin eserlerinde mü-
fesser Hanefîler’deki gibi yaygýn bir kulla-
nýma konu olmamýþ ve yerleþik bir terim
haline gelmemiþtir. Onlardan bazýlarý mü-
fesseri “tefsire ihtiyacý bulunmayan” ve

mi Musikisi ve Müezzinler”, KAM, XXVII/2 (1988),


