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Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak
Osmanlı’da Cami*

Nuri ADIYEKE

B

u yazının iki temel tezi vardır. Birincisi; Osmanlı İmparatorluğu’nda
cami, idari ve siyasi bir kurumdur. İkincisi; Osmanlı sisteminde,
İslam’da olmadığı kabul edilen resmi sıfatlı bir din görevlisi sınıfı mevcuttur.
Bu sınıf da tıpkı diğer devlet görevlileri gibi “resmi memur” statü ve kimliğine sahiptir. Bizim camilerdeki idari organizasyonda tespit ettiğimiz ve kurguladığımız bu tezler aslında Ahmet Yaşar Ocak’ın “resmi İslam”, “devlet
İslamı” veya “siyasallaşmış devlet İslamı” söylemleri1 ile temelde paralellik
göstermektedir.
Şu sınırlamayı da yapmamız gerekir ki; burada inceleyeceğimiz şekillenme İslam dininin Osmanlıdaki genel şekillenmesi değil, onun sadece
camilerde vücut bulan siyasi-idari organizasyonudur. Bir başka sınırlandırma da devlet denetiminin dışında şekillenen siyasanın, başkaldırıların veya
ayaklanmaların camiler ile ilişkisinin de bu çalışmanın dışında tutulmasıdır.
Paralel şekilde camilerde propaganda olanağı bulan siyasi oluşumlar da bu
çalışmanın dışında kalmıştır.2 Camilerin siyasi-idari organizasyonu belirli bir
dönem veya yüzyıl ile sınırlı olmaksızın Osmanlı’nın kuruluşundan son dönemlere kadar olan tarihsel süreçte bir bütün olarak ele alınmıştır.
Kendisini ve sistemini kutsal kabul eden Osmanlı Devleti, kutsallığın esasına sahip olan dini, kendi kutsiyetini pekiştirmek, meşrulaştırmak ve kitlelere
kabul ettirmek için ideolojik olarak kullanmıştır. Neticede Osmanlı sisteminin
de ortaya koyduğu “din ve devlet” birlikteliği bu şekillenmenin bir tezahürüdür.
Bu anlamda sultanların Cuma namazını kılması da dini-idari bir seremonidir. Sultanın Cuma namazını kılacağı camiye gidişi, yolda ve camide
halka görünmesi siyasi ve idari bir keyfiyet ifade etmektedir. Cuma namazının
*Bu yazı, XI th Internetional Congress of Economic And Social History of Turkey, 18-20
Haziran 2008, Ankara’da bildiri olarak sunulmuş, tartışılmış ve genişletilmiştir.
1 Ahmet Yaşar Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s. 55, 60.
2 Örneğin Karaçelebizade’lerin siyasi otoritelerini oluşturmalarında camilerin rolü oldukça
önemlidir.
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ötesinde de camilerin resmi teşrifat çerçevesinde bir kurgusu vardır. Kadir
gecesi veya Mevlit kandili kutlamalarının yapıldığı camilerde teşrifat merasiminin kuralları ve ince detayları ile resmi olarak şekillenmektedir.3
Dini bir kurum olmasının yanı sıra bir devlet dairesi olan camiyi
Şemseddin Sami, Kamus-u Türki’de “Cuma ve Bayram namazı kılınan büyük
mabed” olarak tanımlamaktadır.4 Dolayısıyla camiyi, tanrıya secde edilen yer
olan “mescid”den ayıran en önemli özellik olarak Cuma ve bayram namazlarının kılınabilmesidir. Bu namazların özelliği ise hutbeli namaz olmalarıdır.
Bu noktadan hareketle camiyi siyasi ve idari bir kurum haline getiren temel
öğe de içinde hutbe okunmasıdır.
Hutbeyi siyasi ve idari şekle getiren üç gösterge bulunmaktadır.
1- Hutbenin siyasi anlamı ve önemi.
2- Hutbenin mekanı.
3- Hutbeyi okuyan kişi.
Bu üç öğenin açıklanması, hutbenin mutlak bir şekilde bir siyasi ve
idari organizasyon ve denetim ile şekillendiğini göstermektedir.

1- Hutbenin siyasi anlamı ve önemi:
Hutbenin iki açıdan çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan
birisi zorunlu bir toplu ibadetle cemaat ruhu ve bilincinin pekiştirilmesidir. Bu
daha ziyade sosyal açıdan önemlidir. Siyasi vurgusu ise ancak dolaylı olarak
kurgulanabilir. Hutbenin ikinci ve daha önemli özelliği ise politik bir seremoni olmasında yatmaktadır. Hutbe başlarda halifeliğin, zamanla halifelikten öte
sultanların egemenlik simgesi haline gelmiştir. Hutbede, İslam’ın ilk dönemlerinde halifeye dua edilirken daha sonraları minberlerden sadece sultanlara
dua edilmeye başlandı. Bu noktadan hareketle İbn Haldun minberi hükümdarlık alameti olarak sayar.5 Hutbenin bu şekilde siyasi bir önem kazanması
Emevi döneminden itibaren gerçekleşmiştir. Benzer şekilde Şemseddin Sami
de, hutbe okutmayı, sikke darb etmek gibi saltanat ve hükümet alameti olarak
gösterir.6 Dolayısıyla hutbe bu anlamda ibadetin içine monte edilmiş, siyasi
iktidarın görünümüdür.
Ortaçağ Türk ve İslam kaynaklarında da egemenlik sembolü olarak
anılan en önemli kavram, “hutbeyi ve sikkeyi namına” okutmak ve bastırmak
olarak geçmektedir. Nitekim döneme ait Anadolu’daki bütün Müslüman devletlerin ve devletçiklerin de temel siyasi argümanı bu olmuştur. Benzer şekilde Osmanlı devletinin kuruluşunda da en önemli temel meşruluk argümanı
Cuma’nın kılınmasıdır. İster Neşri’nin, Selçuklu sultanlığı ile uyumlu hutbe
mitosu,7 isterse de Aşıkpaşazade’nin Selçuklu sultanlığına karşı kurguladığı
3 Erhan Afyoncu, Ahmet Ünal, “Osmanlı Döneminde Törenler ve Eminönü”, 2. Uluslararası
Eminönü Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, (Edit: Erol Cihan), İstanbul, 2007, s. 253, 254.
4 Şemseddin Sami, Kamus-u Türki, İstanbul, 1978, s. 1341.
5 İbn Haldun, Mukaddime, c.II, (Çev: Zakir Kadiri Ugan), MEB. Yayını, İstanbul, 1991, s. 9 ve 35.
6 Kamus-u Türki, s. 584.
7 “Osman Gazi dahi Sultan Alaaddün zamanında eğerçi neva istiklal bulmuşdu, lakin edebe
riayet idüben hutbeyi ve sikkeyi Sultan Alaaddün adına kılmışdı. … Sultanın öldüğü ve oğlu
olmadığı duyulunca, Osman Karacahisar’a Dursun Faki’yi hem kadı hem hatib etti. … Evvel
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hutbe mitosu8 olsun Osman Gazi’nin siyasi egemenliğinin simgeleştiği seremoniyi “hutbe okutma” ile özdeşleştiğini göstermektedir.
Hutbe yukarıda görüldüğü gibi yeni bir siyasi oluşumu göstermekle
birlikte Şemseddin Sami’nin de vurguladığı yeni hükümet tebliğini de bildiriyordu. Nitekim değişen Osmanlı sultanları bu kurgu içinde ilan ediliyor,
hutbenin yeni sultan adına okunması emrediliyordu. 1774 yılı başlarında, Abdülhamid Han’ın saltanata nail olduğu ve “… hutbe ve sikkenin nam-ı hümayun” için okunması bildiriliyordu.9 Keza, 1839 Haziranı ortalarında Sultan
Mahmud’un vefat ettiği duyurularak, keyfiyetin bütün ahaliye ilanı ve “…
kaffe menabir-i cami ve mescidde hutbeyi ism-i hümayun-u padişahanemle
kıraat eylemek hususunda huteba ve sair lazım gelenlere tenbih olunmak…”
emrediliyordu.10 Bu fermandan mescitlerde de hutbe okunduğu gibi bir anlam
çıksa da bu konu aşağıda tartışılacaktır. Bu iki örneğin ötesinde bütün saltanat
değişikliklerinin benzeri şekilde ilan edilip, yeni sultan adına hutbe okunmasının emredildiğini söyleyebiliriz.

2- Hutbenin mekanı:
İslam’da beş vakit namazın herhangi bir yerde ve tek başına kılınabilmesine
rağmen Cuma ve Bayram namazları kesinlikle cemaatle kılınmak zorunluluğundadır. Gazali’ye göre, Cuma namazı kılınacak yerin şehirde olması veya
en az kırk hür, akıllı ve baliğ mukim erkeğin bulunduğu köy olması zorunluluğu vardır.11 Dolayısıyla beş vakit namaz camilerin yanı sıra mescitlerde de
kılınabilmektedir. Fakat Cuma ve Bayram namazlarının kılınabildiği mekan
mescit değil camidir. Şunu da belirtmek gerekmektedir ki, böylesine bir camimescid farklılaşması ilk dönem İslam dünyasında yoktur. Mescid-i Nebevi,
Mescid-i Aksa gibi büyük camiler, görüldüğü gibi mescid olarak da isimlendirilebilmekte idi. Cami-mescid farklılaşmasının bu ölçekte, bir Osmanlı özelliği olduğunu söyleyebiliriz.12
Cami mescid ayırımını belirleyen iki unsur göze çarpmaktadır. İlk
olarak cami minareye sahiptir, mescit ise minaresiz ibadethanedir. İkinci olarak, camide, Cuma ve Bayram namazı kılınabilmektedir. Şunu da belirtmek
gerekir ki Cuma ve Bayram namazının kılınması da ibadethanedeki mimari
hutbe Osman Gazi adına okundu. Karacahisar’da okundu.” Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihannuma
– Neşri Tarihi, c.I, (Yay: Faik Reşit Unat, Mehmet Altan Köymen) TTK. Yayını, Ankara, 1987,
s. 109-111.
8 Karacahisar alındıktan sonra halkın Cuma namazı kılmak istemesi üzerine Dursun Faki’nin
sultandan izin alınması gerekliliğini belirtmesi üzerine Osman Gazi’nin şehri kendi kılıç gücü
ile aldığı iznin de kendisinin vereceğini vurgulaması. Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (Haz: Nihal Atsız),
MEB. Yayını, İstanbul, 1992, s. 27.
9 Midilli Şeriye Sicili, (Ş.S.), No: 45, s. 14-15.
10 BOA., C. DH., No: 7/332 (Başbakanlık Osmanlı Arşivi; sonraki kısaltmalar kurumun kendi
yaptığı tasnif kısaltmalarıdır) keza; Milas Ş.S., No: 137, s. 23b-24a. Osmanlı kroniklerinde de
saltanat değişiminin ilanının bu şekilde yapıldığı yazmaktadır. Bkz: Mustafa Naima, Tarih-i
Naima, c.2, İstanbul, 1280, s. 229.
11 Gazali, Kimya-ı Saadet, (çev: Abdullah Aydın-Abdurrahman Aydın), Aydın Yayınevi,
İstanbul, (Basım yılı yok), s. 168.
12 Bu konuda dikkatimizi çeken Sayın Ahmet Yaşar Ocak’a teşekkür ederim.
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bir unsur ile ilintilidir. Çünkü bu namazlar hutbeli namazdır ve hutbe ancak
minberde okunabilmektedir. Dolayısıyla minarenin yanı sıra mescidi camiden
ayıran ikinci unsur minberdir. Camiyi mescitten ayıran dış mimari unsur minare, iç mimari unsur ise minberdir. Ne var ki bu anlamda minber, minareden
daha önemli bir simge imiş gibi kabul edilmekte ve “minberli cami” ifadesi
kullanılmaktadır.
Mescid cami farklılaşması açısından önemli bir ayrım da mescidin
daha çok sivil mimari ögeleri ile şekillenen, fonksiyonel özellikleri ön plana çıkarılan bir bina iken camilerin anıtsal binalar olarak planlanmış ve inşa
edilmiş olmasıdır. Bu anlamıyla da mescid köy ve mahalle gibi çekirdek toplumsal ünite örgütlenmelerine göre düzenlenmişken, camiler kent, şehir gibi
daha büyük toplumsal örgütlenme şemalarına dayalı olarak düzenlenmişlerdir. Nitekim, Osmanlı kaynaklarında şehir tanımı içinde pazar kurulmasının
yanı sıra “Cuma kılınır” olması13 her halde bu amaca yönelik bir kurgulama
olsa gerek.
Camiler ideolojik açıdan da çok önemli bir fonksiyon yüklenmişlerdir. Modern dönem öncesinde, geleneksel Osmanlı kentlerine baktığımız
zaman devleti temsil eden hükümet konağı veya benzeri binaların olmadığı
görülür. Bu anlamıyla payitahtta olduğu gibi siyasi iktidarı sembolize eden
saray türü binalar taşrada yoktur. (Aslında bu durum geleneksel İslam kentleri
için genelde geçerlidir.) Bu anlamda devletin egemenliğini ve yüceliğini temsil eden en önemli binalar cami olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun içindir
ki cami yapımı ve idaresi “ehemm-i mühimmattan” resmi bir iş olarak kabul
edilmiştir.
Cami kurmak, hutbenin okunup, siyasi otoritenin tanıtılması açısından devletin temel görevlerinden idi. Caminin oluşması üç şekilde gerçekleşiyordu. Birincisi, yeni fethedilen yerlerde, kiliselerin camiye dönüştürülmesi,
ikincisi cami inşa edilmesi, üçüncüsü ise mevcut minbersiz mescitlerin camiye çevrilmesi.
Yeni fethedilen yerlerdeki kiliselerin camiye çevrilmesi, hem fonksiyonel hem de simgesel açıdan önemli idi. Osmanlı fetih mantığı içinde
memalik-i İslamiyeden bir belde alındı ise hutbenin mekanı pek büyük bir
sorun olmuyordu. Zaten o şehirde eskiden beri hutbe okunuyordu. Yeni iktidarın görüntüsü hutbenin yeni sultan adına eski mekanda okunması ile tecelli
ediyordu. Bu yüzdendir ki, Osmanlı’nın anıtsal camileri, daha önceden bu
tür binaların yapılmış olduğu Anadolu’da pek yoktur. Bu açıdan harbîye ait
şehirlerin Osmanlı topraklarına katılması seremonik anlamda daha önemli idi.
Aslında bu durumda da hutbe mekanı geleneksel olarak belli idi. Kentin merkezindeki en önemli kilise camiye çevrilir, ilk Cuma namazı ile serdar kente
girer ve sultan adına okunan hutbe ile fetih tamamlanırdı. Bu seremoniye paralel olarak, Osmanlı tarihlerinde en önemli fetih alametlerinden biri olarak
13 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerine Bazı
Düşünceler”, VIII. Türk Tarih Kongresi (1976), Kongreye Sunulan Bildiriler, c. II, TTK. Yayını
Ankara, 1981, s. 1267; keza Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri I, (Yayına Hazırlayan:
Ömer Lütfü Barkan, Enver Meriçli), TTK. Yayını, Ankara, 1988, s. 199.
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“kiliselerin camiye tebdili”ni görmekteyiz.14 Kilise camiye çevrildiği zaman
orası artık sultan adına hutbe okunarak şehrin yeni sahibinin ilan edildiği bir
mekan olarak kurgulanmış oluyordu. İslam memleketine katılan kente önemli
kimlik ögelerini verecek olan anıtsal cami inşaatları ise ardından başlıyordu.
Siyasi otoriteyi yerelde kurgulamanın ikinci yolu yeni camiler inşası
idi. 28 Mayıs 1560 tarihli Edirne kadısı’na yazılan bir yazıda; Mustafa Paşa
Köprüsü yakınında yapılan bir binanın cami mi yoksa mescid mi yapılacağının anlaşılamadığını ve merkeze danışıldığını görüyoruz. Merkezden gelen
emirnamede binanın mescid değil “cami üslubu üzere bina ettirilmesi” yazılmıştır.15 Bu belgeden açıkça anlaşılmaktadır ki, mescit ile cami arasında bariz
bir fark Osmanlı’nın kendi algısında da söz konusudur.
Cami inşası sadece simgesel anlamda toprağın memalik-i İslamiye’ye
(Osmaniye’ye) katıldığının işaretlenmesi değildir. Pratik gerekçelerle de
cami yapımı devletin görevleri içine giriyordu. Nitekim Nisan 1703 tarihli
bir belgede; camisi olmadığı için Andırın ahalisinin oruç ve namazı terk ettiği
bunun önüne geçmek için kasabaya cami yapılması talep edildiği bilgisine yer
verilmiştir.16 Keza geç tarihli bir belgede de, Rodos mutasarrıfı Namık Kemal
Bey’in başvurusu üzerine, yaşanan irtidatların önüne geçmek için devletçe,
buralarda cami ve mescitlerin inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.17
Buradan açıkça şu sonuç çıkmaktadır ki, sanıldığı gibi cami inşa işi
tamamen vakıflara bırakılıp spontan bir şekilde oluşmamaktadır. Devlet nasıl
ibadetin gerçekleştirilmesinden kendisini sorumlu tutuyorsa ibadethanelerin
yapılmasından da sorumlu tutmaktadır. Zira Osmanlı yönetimi Fatih Sultan
Mehmet döneminden itibaren 1851 yılına değin beş vakit namazın da cemaatle beraber kılınması için emirnameler çıkarmıştır.18 Bu anlamda ibadetler
seremoni olarak, ibadethaneler de mekan olarak cemaat ruhunun kurgulandığı
ve pekiştirildiği biçemler olarak görünmektedir.
Osmanlı merkezi yönetimi, vakıflar kanalı ile işleyen fakat çok masraflı tamirler gerektirdiği için ibadete kapalı olan camilerin tamirlerini de üstlenmekte idi. 1868 yılında Kandiye’deki Fazıl Ahmet Paşa Camisi’nin tamiri
için 115 bin kuruşun biraz üzerinde bir inşa bütçesi çıkmış devlet de bunu
bütçeden resmi olarak karşılama yoluna gitmiştir.19 Böylelikle bu camiler de
amaca yönelik çalışma olanağına ulaşıyorlardı. Fakat yine de inşaat veya ta14 Osmanlı kaynaklarındaki bu söylem için. Nuri Adıyeke, “Islahat Fermanı Öncesinde
Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Yaşantılarına Dair”, Osmanlı,
c. 4., (Edit: Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 259.
15 3 Numaralı Mühime Defteri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1993, s.
624, hüküm no: 1193.
16 BOA., Ali Emiri, S. MST.II, No: 1039.
17 BOA., YEE., No: 3395-40-76; 29 Rebiü’l-evvel 1302, 16 Ocak 1885.
18 Terk-i salatla ilgili olarak; Aydoğan Demir, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Terk-i Salat
Edenlerle İlgili Fermanı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. II, (1984), ss. 46-53; Kemal Çiçek,
“Tanzimat ve Şeriat,” Toplumsal Tarih, c. 15 (Mart 1985), ss, 22-27; Nuri Adıyeke, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda İnanç Özgürlüğüne Dair”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 25, (Temmuz 1996), s.
45; Bu konudaki en geç tarihli (20 Aralık 1850) emirnameler için, BOA., A. MKT. NZD., No:
21-75, 22-15, 36-100.
19 BOA., A. MKT. MHM., No: 416/27; aynı tasnif No: 427-70.
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mir bittikten sonra hutbe için izin isteniliyordu. 1653 yılı yazı içinde Resmo
kadığından gelen bir yazıda Serdar Gazi Hüseyin Paşa’nın hizmetinde olan
Veli’nin, Resmo kalesi varoşunda kendi malıyla “tamir ve bina eylediği cami-i
şerifin itmamı müyesser olduğu vaz-ı mimber ve akamet-i salat-ı Cuma ve ıydeyn olunmak babında izn-i hümayun” istenilmiş ve bu izin gönderilmiştir.20
Hutbeli cami kurgulamanın üçüncü yolu ise mevcut mescitlerin ihtiyacı kadarını hutbeli camiye çevirmek idi. Bu konuda taşradan gelen gerekçeli talepler incelenerek sonuca bağlanmaktadır. 7 Kasım 1725 tarihinde
Kandiye kalesi musafatından Tabya-ı Sefid Kalesi muhafazasına memur İbrahim Ağa, kethüdası İbrahim ve diğer neferler ile birlikte kale haricindeki
köyün Müslüman ahalisi birleşerek; Girit valisine ve Kandiye kadısına birer
başvuruda bulunmuşlardır. Bu yazıda özetle; kale ve yakınlarında Cuma namazı kılabilecekleri bir caminin olmadığı ve soğuk kış günlerinde “külli üsret
çektikleri” bildirilmektedir. Bu sorunun çözümü olarak da, adı geçen tabyanın
içinde bulunan mescidin cami olmağa salahiyeti olduğu için “vaz-ı minber ve
ikamet-i salat-ı Cuma ve ıydeyne izn-i hümayunları” talep edilmektedir. Kandiye muhafızı da gönderdiği arzda yazılanları teyid edip bu konuda “emr ü
şerif-i alişan sadaka ve ihsan buyrulması”nı istemiştir. Bütün bu gelişmelerin
sonucunda da adı geçen mescidin Cuma camisine tebdili için izn-i hümayun
gönderilmiştir.21 XVIII. yüzyıla ait başka bir örnek 1774 yılında Midilli’de
Mütesellim Halil Ağa’nın yaptırdığı mescidin camiye çevrilmesidir. Yapılan
başvuru kabul edilmiş ve maaşı adı geçen cami vakfından olmak üzere esSeyyid İsmail Efendi imam-hatip tayin edilmiştir.22
Mescitlerin camiye dönüştürülmesi XIX. yüzyılda da devam etmiştir.
1844 yılı Mart ayında, Menteşe sancağı Milas kazasına tabi Ağaçlıyük karyesinde vaki ashab-ı hayriyenin bina ettirdiği mescidin yakınlarında “salat-ı
Cuma ve ıydeyn olunur cam-i şerif olmadığından” ahalinin başvurusu üzerine, adı geçen mescidin “cami olmağa salahiyeti olduğundan müceddeten
minber vazı” ve Cuma ve bayram namazları için izn-i hümayun talep edilmiş,
merkezce de durum incelenerek bu talep uygun görülmüştür.23
Anlaşıldığı üzere mescitlerin camiye çevrilmesindeki temel gerekçelendirmenin başında Cuma namazı kılınacak caminin olmaması gelmektedir.
Nitekim, Belviran kazası Kozağaç köyünde,24 Bozöyük kazası Kırklar köyünde25 bu sebeple mescitler camiye çevrilmiştir.
Mescitlerin camiye dönüştürülmesindeki ikinci gerekçe ise mevcut
camilerin yetersiz kalmalarıdır. Yanya’da, Cuma namazı kılınan sadece bir
cami olduğu ve ibadet için yetersiz kaldığından dolayı Mutasarrıf Ali Paşa,
yaptırdığı mescide minber konulması için izin talep etmiştir.26 Benzeri şekil20 Resmo Ş.S., No: 60, s.135.
21 BOA., C., Ev., No: 3597.
22 Midilli Ş.S. No: 45 s. 76, 77.
23 BOA., A. DVN. 3/87.
24 BOA., C. Ev., No: 17242.
25 BOA., C. Ev., No: 17253.
26 BOA., C. Ev., No: 6337.
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de, Bilecik kasabasında Akmescit,27 Aksaray kasabasında Kızılca Mahalle’de
Feriştah Hatun Mescidi,28 Güzelhisar’da, Kubbemescit Mahallesi’ndeki mescit29 ve Gümülcine’de Karagöz Hacı Mescidi30 camiye dönüştürülmüştür.
Kentlerin büyümesi ile yeni cami ihtiyacının ortaya çıkması büyük şehirler için de geçerli idi. 30 Nisan 1702 tarihinde İzmir’de Eski Cami
Mahallesi’nde Hacı Yusuf’un yaptırdığı mescit, camiye çevrilmiş ve hatip
tayin olunmuştur.31 Mescitlerin ihtiyaca binaen camiye dönüştürülme işlemi
İstanbul için de söz konusu idi. Galata’da Alacamescid,32 Beşiktaş’ta, Kaptan Sinan Paşa tarafından yaptırılan Cibali Kapısı dahilindeki Kızıl Mescid,33
Şehzadebaşı’nda Mustafa Bey Mescidi,34 Tophane’de Mustafa Ağa Mescidi,35
Gedikpaşa’da, Divane Ali Bey Mescidi,36 Parmak Kapı’da Hacı Hasan
Mescidi,37 Koca Mustafa Paşa’da Ali Fakih Mahallesi’ndeki İskender Çelebi
Mescidi38 ve Davut Bey Mescidi39 camiye dönüştürülmüştür. Bu örneklerin
dışında çok daha fazla örnek göstermektedir ki XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyılın başlarında İstanbul’da çok sayıda mescit, minber eklenerek “izn-i hümayun” başka deyişle sultanın izni ile camiye çevrilmiştir.
Mescitlerin camiye döndürülmesi kimi zaman daha marjinal sebeplere
de dayanabiliyordu. 23 Ekim 1794 tarihli bir başvuruda, Çorum’da meydana
gelen depremden dolayı cami ve mescitlerin çoğunun yıkıldığı için Cuma ve
bayram namazlarını kılacak caminin kalmadığı belirtilerek, Karakeçili Mahallesi Mescidi’nin camiye tebdil edilmesi ve hatip tayini için izin istenilmiştir.40
Mescitlerin camiye tebdili her zaman kolay ve hızlı olmuyordu. Bu
konudaki bir örnek olayın safahatı konusunda da ilginç bilgiler sunmaktadır.
Girit eyaleti, Resmo sancağı Ayvasil nahiyesine bağlı Açiparos köyü ahalisi
köylerinde ve yakın civarda cami olmadığı için soğuk kış günlerinde Cuma ve
bayram namazlarına gitmek için sorunlar yaşadıklarından yakınmakta ve çözüm olarak merhum Kodoraki Ahmet Efendi’nin 1263 (M. 1847) yılında yaptırdığı mescidin camiye tebdilini istemektedirler. Başvurularında “…bu ana
kadar izn-i aliyyeye muvaffak olamadıklarından bu defa izn-i aliye ricasında
…” olmaktadırlar. 1860-61 tarihli bu belgeden anlaşıldığı kadarı ile artık işin
içine Evkaf yönetimi, müftülük gibi kurumlar da dahil olmaktadırlar. Merkezin ve diğer kurumların da onayı ile bu kez gerekli izin verilmiş ve atama
27 BOA., C. Ev., No: 17245.
28 BOA., C. Ev., No: 206.
29 BOA., C. Ev., No: 326.
30 BOA., C. MF. No: 10-453.
31 BOA., C. Ev., No: 10477.
32 BOA., C. Ev., No: 21645.
33 BOA., C. Ev., No: 6713.
34 BOA., C. Ev., No: 8094.
35 BOA., C. Ev., No: 17039.
36 BOA., C. Ev., No: 17619.
37 BOA., C. Ev., No: 20332.
38 BOA., C. Ev., No: 21351.
39 BOA., C. Ev., No: 20886.
40 BOA., C. Ev., No: 14419.
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gerçekleşmiştir. Bütün bu işlemlerin de yaklaşık bir yıl aldığı görülmektedir.41
Bu örnekler de göstermektedir ki, mescitler ile camiler hukuksal açıdan ayrı kurumlardır ve gerektiği zaman mescitlerin camiye çevrilmesi ancak
merkezi yönetimin izni ve denetiminde olabilmektedir.

3- Hutbeyi okuyan kişi:
İslam geleneğinde ibadeti yaptırmak için kişinin ehil olması yeterli
ise de, hutbe için bu yeterli değildir. Sultan adına hutbe okuma yetkisi sadece sultan tarafından görevlendirilmiş kişilere aittir. Bu anlamıyla da imamlık
tıpkı muhtarlık gibi “...emanet-i padişahi…” dir.42 Camilerdeki hutbe okuma
yetkisine sahip imam görevlendirmeleri de diğer idari görevliler gibi rüus kaleminden yapılmaktaydı.43 İmam-hatip olan kişi vakıftan maaş alsa da tayini
için berat-ı hümayun alması gerekiyordu ve bu berat da “erbab-ı istihkakdan”
olan kişiye veriliyordu.44 Bu noktada, cülus zamanlarında diğer görevlilerin
berat ve fermanlarını yeniledikleri gibi, beratlı imamlar da aynen beratlarını
yeniliyorlardı.
Bu çerçevede hutbeli camilerdeki imamet ve hatiplik görevleri tıpkı
diğer memuriyetler gibi el değiştirebilmekte hatta nısf/yarım hisselere bölünebilmektedir. 1743 yılında Antakya, Halil Ağa Camisi hitabetini elinde tutan
Hasan Halife hitabet görevinin nısfını, “erbab-ı istihkakkdan” Şeyh Mehmed
ibn el-hac İbrahim’e devretmekte bunun için de merkezden berat-ı hümayun
istenilmektedir. Bu uygulama anormal bir durum olmasa gerek ki merkezden bu beratın geldiği anlaşılmaktadır.45 Aynı tarihlerde, Antakya Habibü’nNeccar Camisi’nde görevli Halil Halife ibn İbrahim’in vazifesi tanımlanırken
“nısf-ı hitabet ve tamamen imamete mutasarrıf” olduğu belirtiliyordu.46 Bunun günümüz Türkçesi ile söylenişi; Halil Halife ibn İbrahim’in görev tanımı,
yarım hatiplik görevi, tam imamlık görevi şeklindedir.
Diğer devlet görevlileri gibi çalışan imamların bulundukları yeri terk
etmeleri de belli prosedüre bağlı idi. Girit’in İsperlanka kasabasında imamlık
yapan Midillili Mehmet Emin Efendi, kendisinin ve ailesinin Midilli’ye gidebilmeleri için izin talep etmektedir.47
Bu örnekler açıkça göstermektedir ki, hutbeli camilerdeki imamet ve
hitabet görevi yapan kişiler, diğer görevliler gibi resmi bir devlet görevlisidir.
Bu kişilerin atanmaları, berat tecdidleri, görev değişiklikleri ve görev tutmaları diğer görevlilerle benzer formellikler de içermektedir. Bu kişiler tamamen
“devlet memuru”dur.
Sonuç olarak, yukarıdaki olgulardan hareketle: Osmanlı döneminde Müslüman ibadethanelerini iki grupta inceleyebiliriz. Birincisi sadece bir
41 BOA., C. Ev., No: 20305.
42 Milas Ş.S., No: 137, s.67b.
43 Adem Kara, Antakya’nın III Numaralı Şeriye Sicili, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya, 2000, s. 151, belge No: 142; s. 164, belge No: 155.
44 Midilli Ş.S. No: 45, s. 91, 92.
45 Antakya Ş.S., No: 3, belge no: 142 aktaran, Kara, agt., s. 151;
46 Kara, agt, s. 163-164.
47 Eylül 1860, BOA., A. MKT. UM. No: 424-55.
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ibadethane diyebileceğimiz, sultan adına hutbe okunmayan köy ve mahalle
mescitleri. İkincisi Sultan adına içinde hutbe okunan hutbeli camiler. Hutbeli
camiler bir ibadethane olmasının yanı sıra, bir devlet dairesidir. Özel izin ile
kurulur, hutbe okuyacak görevli berat-ı hümayunla görevlendirilir.
Hutbeli camide görev yapacak olan din görevlisi, herhangi bir yetkin
kişi değildir. Sultan tarafından görevlendirilen, onun bir memurudur. Bu çerçevede, Osmanlı döneminde şekillenen din devlet ilişkisinde, dinin bağımsız
ve siyasi erkten farklı bir mecraı olmamıştır. Dolayısıyla Osmanlı zihin dünyasında sürekli anılan “din ve devlet” iki farklı bağımsız şekillenmeyi değil
devletin denetimindeki bir dinsel idari organizasyonu ifade etmiştir.
Cumhuriyet, günümüzde eleştirilen idari dinsel organizasyon yapma
örneğini de Osmanlı sisteminden almıştır. Cumhuriyet döneminde imam-hatip nasıl bir devlet memuru ise Osmanlı döneminde de aynı şekilde bir devlet
memurudur.
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kurumdur. Bu hali ile de salt bir ibadethane olan mescitten farklılaşır. Camide görev yapan
imam-hatip olan kişi sadece bir din adamı değil aynı zamanda resmi bir görevlidir. Buradan
hareketle Osmanlı sisteminde, İslam’da olmadığı kabul edilen resmi sıfatlı bir din görevlisi
sınıfı mevcuttur. Bu sınıf da tıpkı diğer devlet görevlileri gibi “resmi memur” statü ve kimliğine
sahiptir. Siyasi bir metin olan hutbeyi, sultan adına okuyan bu görevli sultan tarafından atanan
diğer memurların özelliklerini taşımaktadır. Bu çalışma yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
de devlet memuru-imam uygulamasını Osmanlı’nın bu geleneğinden alıp devam ettirdiğini ileri
sürmektedir.
Anahtar sözcükler: Cami, ibadethane, imam, hutbe, mescid, Osmanlı.
The mosque as a political and administative institution
in the Ottoman Empire
Abstract: The mosque was not only a prayer house but also an administrative institution in the
Ottoman Empire. In this respect, it differs from the mescid, whose sole function was to serve
as a prayer house. The imam-hatib, who were serving within the Mosque were not only men of
religion per se but also an civil servant of the State. Accordingly, despite the general assumption that Islam did not permit its existence, a religious class was thus created in the Ottoman
administrative system. This class possessed the status and identity of the “state official” exactly
in the same way as other state officials. İmam or hatib was commissioned by the Sultan himself
for reading the hutbe, a kind of political text, in the name of the Sultan. The study argues that
the newly founded Turkish Republic continued this Ottoman tradition, which was based on the
principle that the imam was actually a state official.
Key words: The Mosque, prayer house, imam, hutbe, mescid, Ottoman.
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